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บทคัดยอ 
บักวีต (Buckwheat; Fagopyrum esculentum Moench) เปนพืชอาหารชนิดหน่ึงท่ีเปนแหลงคารโบไฮเดรต การผลิต

บักวีตในภาคเหนือตอนบนถูกนำมาสงเสริมการปลูกเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรในชุมชน การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
แนวโนมของสมบัติบางประการของดนิตอผลผลิตของบักวีต โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ มีกลุมตัวอยางเปนเกษตรกรผูปลูกบัก
วีตในพื้นที่บานนากอก อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน จำนวน 50 คน ดำเนินการเก็บขอมูลดินและผลผลิตของบักวีตระหวางเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2563 ผลการวิจัย พบวา ดินท่ีใชปลูกสวนใหญเปนดินรวนปนทราย มีปริมาณอินทรียวัตถุ
และความเปนกรด-ดางของดินในระดับปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนและปริมาณโพแทสเซียมในดินมีระดับต่ำ โดย
บักวีตสายพันธุ Taiwan 01 ท่ีปลูกในแปลงเกษตรกรใหผลผลิตระหวาง 25-233 กิโลกรัมตอไร ความสัมพันธระหวางสมบัติดินและ
ผลผลิตบักวีต พบวา ปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนมีผลตอขนาดและน้ำหนักของเมล็ดบักวีต (P<0.05) 
ดังน้ัน แนวทางการปรับปรุงสมบัติดินควรพิจารณาปรมิาณอินทรียวัตถุใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตบักวีตในพ้ืนท่ีตอไป 
คำสำคัญ: การปลูก สมบัติดิน บักวีต 

 
Abstract 

Buckwheat is one of the food crops which is a source of carbohydrates. The buckwheat production in 
the upper northern of Thailand was used to support planting buckwheat to increase the income of the local 
farmers. This research had the purpose to study the trend of the soil properties toward buckwheat production 
by using the method of survey studies. The samples of the study were 50 farmers who grew buckwheat in 
Nakok Village, Bo Kluea District, Nan Province. The data of the soil and production of the buckwheat was 
collected between November 2019 and March 2020. The study showed that the soil properties for growing 
buckwheat were mostly sandy loam soil which had an organic matter and pH level in the medium. The amount 
of available phosphorus and potassium was at a low level. Buckwheat plants of Taiwan 01 variety at farmer 
fields can be yielded between 25-233 kg/rai. From the relationship between soil properties and the yield of 
buckwheat, it was found that the amount of organic matter and available phosphorus affected the size and 
weight. (P<0.05) Therefore, the method to improve the soil properties should be to consider the amount of 
organic matter to be increasing buckwheat production. 
Keywords: planting soil properties, buckwheat 
 
บทนำ 

บักวีต (Fagopyrum esculentum Moench.) เปนพืชในวงศผักไผ (Polygonaceae) มีลักษณะเปนพืชลมลุก ลำตน
เดี่ยวอวบน้ำและกลวง มีการแตกกิ่งตามสวนของขอ มีความสูงของลำตน 60 - 150 เซนติเมตร ลักษณะใบคลายรูปหัวใจ มีระบบ
รากเปนรากแกว และมีรากแขนงจำนวนมาก ชอดอกมีหลายสีขึ ้นอยู กับสายพันธุ เชน ขาว เขียวอมชมพู และแดง เปนตน 
(Valenzuela and Smith, 2002) บักวีตเปนอาหารหลักของคนท่ีอาศัยบนพ้ืนท่ีสูงในเขตภูมิอากาศอบอุนท่ีไมสามารถปลูกขาวได 
โดยผลผลิตคลายกับกลุมธัญพืชทั่วไป เชนเดียวกับ ควินัว และเมล็ดเจีย บักวีตเปนผลิตภัณฑอาหารสุขภาพที่มีคุณคาทาง
โภชนาการที่สำคัญ คือ ปราศจากกลูเตน (Alvarez-Jubete et al., 2010) มีฟลาโวนอยด (Flavonoids) อยางรูทิน (Rutin) ซึ่ง
เปนสารตานอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ (Antonio et al., 2015) บักวีตสามารถเจริญเติบโตไดในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ำ 
และสามารถปลูกไดในดินกรดจัด โดยชวงความเปนกรดและดางของดินที่เหมาะสมสำหรับบักวีตอยูระหวาง 5-7 (เนตรนภา และ
คณะ, 2563) บักวีตสามารถทนทานไดในสภาพดินกรดมีคาความเปนกรดและดางต่ำกวา 4.8 แตมักไมชอบดินที่อัดตัวแนน แหง 
หรือเปยกมากจนเกินไป สามารถทนตอดินที่มีความชื้นสูง แตมักเจริญเติบโตไดดีในดินที่มีการระบายน้ำดี (Valenzuela et al., 
2002) เมื่อเปรียบเทียบกับธัญพืชอ่ืนแลวบักวีตมีศักยภาพในการใหผลผลิตมากกวาธัญพืชอ่ืนในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณในปริมาณ
ต่ำ (Clark, 2007) แหลงผลิตบักวีตที่สำคัญในโลก เชน รัสเซีย จีน ยูเครน คาซัคสถาน โปแลนด สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน บราซิล    
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ลิทูเนีย และฝรั่งเศส เปนตน ซึ่งผลผลิตบักวีตในแตละประเทศมีความแตกตางกันไปโดยมีผลผลิตระหวาง 0.47 - 3.73 ตันตอ
เฮกตาร และมีพื้นที่การเก็บเกี่ยวสูงสุดถึง 1.1 ลานเฮกตารในประเทศรัสเซีย บักวีตมีดวยกันหลายชนิดพันธุ แตพันธุที่นิยม
เพาะปลูกสามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด ไดแก บักวีตธรรมดา (Common buckwheat ; Fagopyrum esculentum Moench) 
และบักวีตขม (Tartary buckwheat; Fagopyrum tataricum L. Gaertn) สำหรับในประเทศไทยไดรวบรวมสายพันธุบักวีตมา
จากประเทศไตหวัน มีงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแตป 2529 หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยแมโจไดทำการคัดเลือกพันธุและ
ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตรวมกับมูลนิธิโครงการหลวงในป 2547 - 2548 และในปจจุบันศูนยวิจัยขาวแพร กรมการขาว ไดนำบักวีต
มาปลูกเปนพืชรวมระบบในนาขาวและสงเสริมใหเกษตรกรปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดนานเพ่ือเพ่ิมรายไดหลังจากการทำนาของเกษตรกร
บนพ้ืนท่ีสูง อยางไรก็ตาม การศึกษาเก่ียวกับการปลูกบักวีตในประเทศไทยยังไมปรากฏขอมูลท่ีแนะนำสงเสรมิหรอืคำแนะนำในการ
ปลูกบักวีตมากนัก และเกษตรกรยังไมรูจักกันอยางแพรหลาย ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของ
สมบัติของดินตอผลผลิตของบักวีตในพื้นที่อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการดินใหเหมาะสมสำหรับการ
ปลูกบักวีตในพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือตอนบนตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 

งานวิจัยน้ีดำเนินการศึกษาภายใตสภาพไรนาของแปลงเกษตรกรที่บานนากอก ตำบลภูฟา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน  
พิกัดละติจูดท่ี 19°2’16”N และลองจิจูดท่ี 101°10’21”E ระดับความสูง 552 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (Figure 1) เลือก
พ้ืนท่ีจากการสงเสริมการปลูกบักวีตสายพันธุ Taiwan 01 ของศูนยวิจัยขาวแพร กองวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว วางแผนการ
ทดลองแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยสุมตัวอยางเกษตรกรจำนวน 50 คน ท่ีปลูกบักวีตระหวางเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2563 มีวิธีการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 

 
Figure 1 Map of the buckwheat cultivation area in Bo Kluea District, Nan province 

 

1. สมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดนิ 
วิเคราะหสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน โดยสุมเก็บตัวอยางดินหลังปลูกในแปลงของเกษตรกรจำนวน 50 แปลง หา

ลักษณะของเนื้อดินที่ปลูก ไดแก อนุภาคทราย (Sand) ทรายแปง (Silt) และดินเหนียว (Clay) ดวยวิธี Hydrometer method 
(Day, 1965) และวิเคราะหคาปฏิกิริยาดิน (pH), ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM), ปริมาณฟอสฟอรัสที่อยู ในรูปที่เปนประโยชน 
(Available P), โพแทสเซียมที่สกัดได (Extractable K) โดยความเปนกรดดางของดิน ดวยวิธีอัตราสวนดินตอน้ำ เทากับ 1: 1 
(Peech, 1965) การหาปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ดวยวิธี wet oxidation (Walkley and Black, 1934) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชน ดวยวิธีน้ำยาสกัด Bray II (Bray and Krut,1945) และปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได ดวยวิธีการสกัดดวยสารละลาย
แอมโมเนียมอะซิเตท (Jackson, 1958)  

2. ผลผลติของบักวีต 
เก็บขอมูลผลผลิตบักวีตที่เก็บเกี่ยวไดตอพื้นที่ จำนวน 50 ตัวอยาง จากนั้นสุมตัวอยางเมล็ดบักวีตตัวอยางละ 250 กรัม 
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จำนวน 3 ซ้ำ คัดแยกขนาดโดยใชตะแกรงเบอร 8 (No.8 slotted) ขนาด 3.18 มิลลิเมตร หาเปอรเซ็นตของเมล็ดที่ผานตะแกรง 
โดยเมล็ดขนาดใหญจะผานตะแกรงไดนอยกวาหรือเทากับ 20 เปอรเซ็นต และเมล็ดขนาดเล็กจะผานตะแกรงไดมากกวา 20 
เปอรเซ็นต (Canadian Grain Commission, 2021) จากน้ันสุมตัวอยางจากผลผลิตช่ังหาน้ำหนัก 1,000 เมล็ด จำนวน 5 ซ้ำ 

3. การวิเคราะหขอมลูทางสถิต ิ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติของสมบัติดิน ไดแก คาสูงสุด คาต่ำสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาสัมประสิทธ์ิ

ความแปรปรวน (C.V.) และคาความเบ (Skewness) และนำขอมูลสมบัติดินและผลผลิต มาวิเคราะหขอมูลแบบ Kruskal-Wallis 
Test แบบ Non-parametric (Zar, 1999) ดวยโปรแกรม R 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

1. สมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดิน 
ผลการวิเคราะหสมบัติดิน พบวา ดินที่ปลูกบักวีตสวนใหญเปนดินรวนปนทราย (Sandy loam) ประกอบดวยอนุภาค

ทรายมีคาระหวาง 52.20-80.60 เปอรเซ็นต อนุภาคทรายแปงมีคาระหวาง 13.50-31.90 เปอรเซ็นต และอนุภาคดินเหนียวมีคา
ระหวาง 5.80-20.40 เปอรเซ็นต ดินมีคาความเปนกรด-ดางระหวาง 4.69-6.14 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีคาระหวาง 1.03-2.85 
เปอรเซ็นต เนื่องจากพื้นที่ปลูกบักวีตประกอบพื้นที่นาขาว และพื้นที่ไร มีการจัดการแตกตางกันทำใหดินมีความอุดมสมบูรณ
แตกตางกัน และจากรายงานของ Valenzuela และ Smith (2002) ท่ีพบวา บักวีตสามารถเจริญเติบโตไดในดินที่มีความอุดม
สมบูรณต่ำ นอกจากนี ้พบปริมาณฟอสฟอรัสที ่เปนประโยชนมีคาระหวาง 2.13-25.23 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และปริมาณ
โพแทสเซียมที่สกัดไดมีคาระหวาง 23.14-98.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (Table 1) เมื่อพิจารณาความแปรปรวนของสมบตัดิินแตละ
ตัวแปรจากคาสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (Wilding, 1985) แสดงใหเห็นวา ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนและปริมาณโพแทสเซียม
ที่สกัดไดในดินมีความแปรปรวนสูง (C.V.≥35 เปอรเซ็นต) สอดคลองกับ Trangmar และคณะ (1986) รายงานวา ความแปรปรวนของ
สมบัติดินที่ไดรับผลจากการจัดการดิน พบปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน คาการนำไฟฟา และความหนาแนนของดิน มีความ
แปรปรวนสูงเปรียบเทียบกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดิน (สมบัติทางกายภาพและเคมี) สำหรับปริมาณอินทรียวัตถุ อนุภาคทราย
แปง และอนุภาคดินเหนียว มคีวามแปรปรวนปานกลาง (C.V.15-35 เปอรเซ็นต)  และคาความเปนกรด-ดางของดนิ และอนุภาคทราย มี
ความแปรปรวนต่ำ (C.V.≤15 เปอรเซ็นต) จากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา การปลูกบักวีตในพ้ืนท่ีบานนากอก ตำบลภูฟา อำเภอบอ
เกลือ จังหวัดนาน มีความแปรปรวนของสมบัติดินและการจัดการดินกอนปลูกแตกตางกัน ทำใหมีผลตอปริมาณผลผลติของเกษตรกร
แตกตางกัน ดังน้ันควรมีการจัดการท่ีเหมาะสมสำหรับการปลูกบักวีตในพ้ืนท่ีตอไป 
 

Table 1 Descriptive statistics of soil properties  
Variables Unit Min Max Mean S.D. C.V. (%) Skewness 
pH - 4.69 6.14 5.14 0.29 5.64 1.29 
OM % 1.03 2.85 1.65 0.39 23.73 0.72 
Available-P mg/kg 2.13 25.23 7.58 5.59 73.69 1.84 
Extractable-K mg/kg 23.14 98.01 53.76 19.07 35.47 0.71 
Sand % 52.20 80.60 64.34 6.34 9.86 0.34 
Silt % 13.50 31.90 23.60 4.28 18.15 -0.36 
Clay % 5.80 20.40 12.05 3.14 26.05 -0.10 

S.D.= standard deviation, C.V.= coefficient of variation 
 

2. ผลผลิตของบักวีต  
การกระจายของผลผลิตบักวีตในแตละช้ันของแปลง 50 แปลง โดยรวมสวนใหญเกษตรกรปลูกบักวีตไดผลผลติอยูระหวาง 

50-100 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดผลผลิตอยูระหวาง 100-150, 0-50, 150-200 และ 200-250 กิโลกรัมตอไร ตามลำดับ โดย
ผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 94.52±55.03 กิโลกรัมตอไร ซึ่งแตกตางจากผลวิจัยการเปรียบเทียบผลผลิตบักวีต 11 สายพันธุ ท่ีปลูกศึกษาท่ี
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยที่ใหผลผลิตสูงถึง 116-297 กิโลกรัมตอไร (อาคม และคณะ, 2547) เมื่อคัดแยกขนาดเมล็ด
ดวยตะแกรงเบอร 8 พบวา เปอรเซ็นตของเมล็ดที่ผานตะแกรงเปนเมล็ดที่มีขนาดใหญ (≤20 เปอรเซ็นต) มีเปอรเซ็นตของเมล็ดท่ี
ผานตะแกรงเฉลี่ย 7.96±2.35 เปอรเซ็นต โดยมีการกระจายตัวปกตแิละมีจำนวนตัวอยางสูงสุดในชวง 6-8 เปอรเซ็นต รองลงมา  
8-10, 4-6, 2-4, 10-12, 12-14 และ 14-16 เปอรเซ็นต ตามลำดับ ผลการสุมเมล็ดจากผลผลิตหาน้ำหนัก 1,000 เมล็ดในแตละ
แปลง โดยรวมแลวมีจำนวนตัวอยางสูงสุดที่ชั้นน้ำหนักเฉลี่ย 30-32 กรัม รองลงมาคือชั้นน้ำหนัก 28-30, 32-34, 26-28, 34-36 
และ 24-26 กรัม ตามลำดับ คาเฉลี่ยของน้ำหนัก 1,000 เมล็ดเทากับ 30.20±1.52 กรัม (Figure 2) จากขอมูลแสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพการผลิตของบักวีตที่สามารถใหผลผลิตสูงถึง 200-250 กิโลกรัมตอไร มีขนาดเมล็ดใหญที่มีเปอรเซ็นตของเมล็ดที่ผาน
ตะแกรงต่ำ 2-4 เปอรเซ็นต และมีน้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 34-36 กรัม ได หากมีการจัดการธาตุอาหารในดิน เชน เพิ่มปรมิาณ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินท่ีปลูกบักวีต เชนเดียวกับรายงานของ Edwardson (1996) ท่ีพบวา การเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสใหสูงข้ึนสามารถเพ่ิมขนาดเมล็ดและปริมาณผลผลิตไดอยางชัดเจน 
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Figure 2 The yield, percentage of seeds passing and 1,000 grains weight of buckwheat 

 
3. ความผันแปรของขนาดเมล็ด น้ำหนักเมล็ดและผลผลิตตอสมบัติดิน 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเปอรเซ็นตเมล็ดท่ีผานตะแกรงเบอร 8 สามารถแบงขนาดเมล็ดออกเปน 3 กลุม ไดแก 
เมล็ดขนาดเล็ก (12-15 เปอรเซ็นต) เมล็ดขนาดกลาง (8-11 เปอรเซ็นต) และเมล็ดขนาดใหญ (3-7 เปอรเซ็นต) นำขอมูลวิเคราะห
ความผันแปรของผลผลิต ขนาดและน้ำหนักเมล็ดตอสมบัติดิน พบวา ปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนมี
ความแตกตางกันทางสถิติตอขนาดเมล็ด โดยเมล็ดขนาดใหญมีคาเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชนอยูระหวาง 2.61±0.26 เปอรเซ็นต และ 23.13±2.29 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลำดับ รองลงมาคือ เมล็ดขนาดกลาง 
และเมล็ดขนาดเล็ก (Table 2) อยางไรก็ตามขนาดของเมลด็สงผลทำใหน้ำหนักเมล็ดและผลผลิตบักวีตเพิ่มขึ้นไดหากมีการจดัการ
ปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดิน ซึ่งสอดคลองกับ Inamullah และคณะ (2012) พบวา การเพ่ิม
ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในความเขมขนท่ีสูงจะสามารถเพ่ิมผลผลิตบักวีตได เชนเดียวกับ Omidbaigi และคณะ (2004) ท่ี
รายงานวา น้ำหนัก 1,000 เมล็ด และผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนของบักวีต จะพบในดินท่ีมีปริมาณไนโตรเจนในระดับสูงอยางชัดเจน  
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Table 2 Variation of soil properties on seed category of buckwheat 
Seed size 
category 

pH OM (%) Available P 
(mg/kg) 

Extractable 
K (mg/kg) 

Sand 
(%) 

Silt 
(%) 

Clay 
(%) 

Small (12-15%) 5.02±0.14 1.28±0.15c 5.30±2.02c 42.58±9.22 57.58±2.61 16.92±2.21 8.45±1.59 
Medium (8-11%) 5.52±0.13 1.82±0.17b 12.41±2.76b 69.24±8.25 66.17±2.75 23.44±1.96 13.38±1.06 
Large (3-7%) 6.03±0.16 2.61±0.26a 23.13±2.29a 95.66±2.23 75.25±4.07 28.20±2.17 17.70±3.10 
Kruskal-Wallis Test 1.14 ns 6.56* 36.98* 2.06 ns 3.86 ns 2.21 ns 3.92 ns 
P-value >0.05 <0.05 <0.05  >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 
*Significant differences at P <0.05 
 
สรุปผล  

จากผลการศึกษาการปลูกบักวีตในพื้นที่อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน แสดงใหเห็นวา การปลูกบักวีตควรจัดการปริมาณ
อินทรียวัตถุและปริมาณฟอสฟอรัสใหอยูในระดับที่เหมาะสมระหวาง 2.35-2.87 เปอรเซ็นต และ 20.84-25-42 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ตามลำดับ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตบักวีตในพ้ืนท่ีตอไป 
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ผลของสารขับจากรากออยตอการเจริญเติบโตและกิจกรรมของจุลินทรีย 
Effect of Sugarcane Root Exudate on Microbial Growth and Activity 
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บทคัดยอ 
เขตอิทธิพลรากพืชเปนบริเวณของดินท่ีอยูติดกับรากพืช ซึ่งมีความสำคัญตอระบบนิเวศรากพืชเปนอยางมาก เน่ืองจากมี

สารเมแทบอไลตถูกขับออกมาจำนวนมาก ไดแก น้ำตาล กรดอินทรีย และกรดอะมิโน ซึ่งสารเหลาน้ีมีผลตอสิ่งมีชีวิตในดิน รวมท้ัง
กลุมประชากรและกิจกรรมของจุลินทรียดิน ทั้งนี้จุลินทรียในเขตอิทธิพลรากพืชมีความสำคัญตอการหมุนเวียนวัฏจักรของธาตุ
อาหารของพืช และควบคุมการดูดใชธาตุอาหารระหวางพืชและจุลินทรีย การเขาใจบทบาทของสารขับจากรากพืชตอกลุมประชากร
และกิจกรรมของจุลินทรียดินทำใหทราบความสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรียดิน ซึ่งนำไปสูการใชประโยชนไดอยางเหมาะสม 
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของสารขับรากออยตอการเจริญเติบโตและกิจกรรมของแบคทีเรีย (แบคทีเรีย
ละลายฟอสเฟต แบคทีเรียยอยสลายเซลลูโลส และแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช) ศึกษาจากรากออย 4 พันธุ คือ ขอนแกน 3 LK92-11 
สุพรรณบุรี 50 และศรีสำโรง 1 เมื่อออยอายุ 120 วัน ผลการทดลองพบสารขับจากรากออยตางพันธุและความเขมขนท่ีตางกันมีผล
ตอแบคทีเรียแตกตางกัน โดยสารขับจากรากออยความเขมขนรอยละ 25-75 ของทุกพันธุมีผลตอการกระตุนการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียทุกกลุมท่ีทดสอบ ท้ังน้ีสามารถกระตุนการเจริญเติบโตของแบคทีเรียไดสูงสุดรอยละ 51-68 ในขณะท่ีสารขับจากรากออย
ทุกระดับความเขมขนของทุกพันธุกลับไมมีผลตอกิจกรรมของแบคทีเรียท่ีทดสอบ ยกเวนกิจกรรมการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรีย 
โดยสารขับจากรากออยท่ีความเขมขนรอยละ 25-50 สงเสริมกิจกรรมการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียเพ่ิมข้ึนรอยละ 50-63 ท้ังน้ี
จากผลการทดลองสามารถใชเปนแนวทางเบื้องตนในการนำจุลนิทรียไปใชสงเสริมการเจริญเติบโตของออยหรือหลีกเลี่ยงการปลูก
ออยในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของเช้ือสาเหตุโรคออยไดเหมาะสมกับออยในแตละพันธุ เพ่ือการปลูกออยอยางยั่งยืนตอไป 
คำสำคัญ: เขตอิทธิพลรากพืช ออย สารขับจากราก  
 

Abstract 
 Rhizosphere is defined as the region of soil surrounding plant roots which is very important to plant 
root ecosystems and there are many metabolites secreted such as sugars, organic acids, and amino acids. These 
substances affect soil organisms including population and activities of soil microorganisms. In this regard, 
microorganisms in the rhizosphere are important for nutrients cycling of plants and controlling nutrients uptake 
between plants and microorganisms. Understanding the role of root exudate on soil microbial populations and 
activities can determine the relationship between plants and soil microorganisms, leading to proper utilization. 
Therefore, the aim of this study was to determine the effect of sugarcane root exudate on bacterial growth  
and activity (phosphate solubilising bacteria, cellulase producing bacteria and plant pathogenic bacteria).  
Four sugarcane varieties were studied: Khon Kaen 3, LK92-11, Suphanburi 50, and Sri Samrong 1 at 120 days  
of age. The results showed that different concentrations of root exudate derived from different sugarcane 
varieties also had got different effect on bacteria. The 25–75% concentrations of sugarcane root exudate of all 
varieties affected on stimulating growth of all bacterial groups tested. The maximum bacterial growth stimulation 
was up to 51-68%. However, the root exudate hadn’t got apparent effect on increasing the activity of individual 
bacteria except phosphate solubilizing activity. The root exudate from sugarcane at 25-50% concentrations 
promoted phosphate solubility of phosphate-soluble bacteria about 50-63%. The experimental results can be 
used as a guideline for using microorganisms to promote sugarcane growth or avoiding sugarcane planting in 
areas afflicted with plant pathogens. for sustainable sugarcane cultivation. 
Keywords: Rhizosphere, Sugarcane, Root exudate 
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บทนำ  
สารขับจากราก (root exudate) คือสารที่พืชหลั่งออกมายังบริเวณเขตอิทธิพลรากพืช (rhizosphere) เปนบริเวณที่มี

จุลินทรียอาศยัอยูเปนจำนวนมาก เนื่องจากเปนบริเวณที่มีการหลั่งสารเมตาบอไลต เชน กรดอะมิโน กรดอินทรีย น้ำตาล โดยสาร
เหลานี้จุลินทรียจะนำไปใชเปนแหลงอาหารและพลังงานในการเจริญเติบโตและดำเนินกิจกรรมตางๆ ตอไป (Bais et al., 2004) 
สารขับจากรากแบงไดเปน 2 ประเภท ตามน้ำหนักโมเลกุลของสาร คือ สารท่ีมีน้ำหนักโมเลกุลสูง เชน โปรตีน พอลิแซ็กคาไรด และ
สารที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ เชน กรดอินทรีย น้ำตาล (Badri and Vivanco, 2009) ซึ่งสารทั้งสองประเภทนี้จะมีบทบาทและหนาท่ี
แตกตางกันไปเชน จุลินทรียใชน้ำตาลจากสารขับจากรากเปนแหลงคารบอน และโปรตีนกับกรดอะมิโนเปนแหลงไนโตรเจน อยางไร
ก็ตามชนิดและปริมาณของสารขับจากรากพืชนอกจากจะแตกตางตามชนิดของพืชที่ขับสารเหลานี้แลว ยังขึ้นกับปจจัยหลัก 3 
ประการ คือ ปจจัยทางชีวภาพ ปจจัยทางเคมี และฟสิกส (Vives-Peris et al., 2020)  ตัวอยางเชน พืชท่ีขาดน้ำจะทำใหคารบอน
อินทรียในสารขับจากรากเพ่ิมข้ึน (Henry et al., 2007) หรือหัวบีทท่ีปลูกในดินขาดฟอสฟอรัสจะสงผลตอการขับกรดอินทรียออก
จากรากเพิ่มขึ้น เชน กรดซิตรามาลิก และกรดซาลิไซลิก ทำใหเกิดการละลายฟอสฟอรัสมากขึ้นเนื่องจากเกิดสภาวะกรดในดิน
เพ่ิมข้ึน (Khorassani et al., 2011) ท้ังน้ีพืชบางชนิดสามารถขับสารพวก Allelochemicals ซึ่งมีผลเสียตอพืชอีกชนิดได โดยมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในเซลล สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เอนไซม รวมท้ังการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารของพืช 
จึงทำใหสารท่ีพืชขับออกจากรากเปลี่ยนแปลงไปดวย (Cheng and Cheng, 2015) นอกจากปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอสารขับจากราก
แลว ในอีกแงหนึ่งสารขับจากรากยังมีผลตอสิ่งมีชีวิตในดินดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมจุลินทรียดินที่ไดรับผลโดยตรงจากสารขับ
จากราก ปฏิสัมพันธระหวางสารขับจากรากกับจุลินทรียดินมีท้ังดานท่ีเปนประโยชนและดานท่ีเปนโทษ เชน รากขาวโพดขับสารใน
กลุมของกรดอินทรีย โดยเพราะกรด malic และกรด phenolic ทำให Bacillus velezensis เจริญเติบโตไดดีขึ ้น (Jin et al., 
2019) รากของขาวบารเลย (Hordeum vulgare) ขับสารประกอบฟนอลิกมีฤทธิ ์ตานการเขาทำลายของเชื ้อรา Fusarium 
graminearum (Lanoue et al., 2010) นอกจากน้ียังพบความสัมพันธในลักษณะท่ีจุลินทรียชนิดหน่ึงสามารถกระตุนรากพืชใหขับ
สารบางชนิดออกมาทำใหมีผลตอจุลินทรียอีกชนิดได เชน เช้ือรา Pythium ultimum กระตุนรากโหระพา (Ocimum basilicum) 
ใหขับกรด rosmarinic ซึ่งมีฤทธ์ิยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชในดินได เชน Pseudomonas aeruginosa (Bais et al., 2002) 
 จากที่กลาวมาจะเห็นวาสารขับจากรากมีทั้งประโยชนและโทษตอจุลินทรีย ซึ่งการเขาใจบทบาทสารขับจากรากพืชชนิด
ตาง ๆ ตอจุลินทรียทำใหทราบแนวทางการจัดการหรือการใชประโยชนของจุลินทรียกับพืชที่สนใจได โดยเฉพาะอยางยิ่งในพืช
เศรษฐกิจ ซึ่งงานวิจัยนี้มีความสนใจที่จะศึกษาสารขับจากรากออยกับจุลินทรีย เนื่องจากการศึกษาสารขับจากรากออยในประเทศ
ไทยยังมีอยูจำกัด และไมชัดเจน รวมท้ังไมมีงานวิจัยท่ีบงช้ีความสัมพันธของสารขับจากรากออยกับจุลินทรีย โดยมีวัตถุประสงคคือ 
ศึกษาผลของสารขับจากรากออยตอการเจริญเติบโตและกิจกรรมของแบคทีเรีย 3 ชนิด คือแบคทีเรียละลายฟอสเฟต แบคทีเรีย
สลายเซลลูโลส และแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช ซึ่งผลงานวิจัยจะทำใหทราบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสารขับจากรากออย เพื่อสามารถ
คาดการณเก่ียวกับบทบาทท่ีมีตอจุลินทรียในดิน โดยเฉพาะแบคทีเรียสงเสริมพืชและแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช รวมท้ังทราบผลในเชิง
บวกและลบตอการเจริญเติบโตและกิจกรรมของแบคทีเรีย ซึ่งสามารถนำมาใชในการจัดการและการนำไปใชประโยชนในการปลูก
ออยอยางยั่งยืนตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

1. พันธุออยท่ีใชศึกษา 
ปลูกออยตางพันธุเพ่ือเก็บสารขับจากรากออยจำนวน 4 พันธุ แบงเปนออยสำหรับทำน้ำตาล 2 พันธุ คือ ขอนแกน 3 และ 

LK92-11 ออยสำหรับคั้นน้ำ 2 พันธุ คือ สุพรรณบุรี 50 และศรีสำโรง 1 ปลูกโดยใชทอนพันธุออย 1 ขอตา ปลูกลงในกระถางขนาด
เส นผ านศูนย กลาง 20 เซนติเมตร โดยใชช ุดด ินกำแพงแสน (Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic 
Haplustalfs) ภายในโรงเรือนภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) ระยะเวลาในการปลูก 120 วัน 
ซึ่งอยูในระยะยางปลอง (elongation phase) เปนระยะท่ีออยตองการธาตุอาหารและน้ำมากท่ีสุด จึงเหมาะสมท่ีจะนำมาศึกษาผล
ของสารขับจากรากตอแบคทีเรีย เพ่ือเปนแนวทางท่ีจะนำแบคทีเรียสงเสริมพืชมาสงเสริมการเจริญเติบโตของออย 

2. การเก็บสารขับจากรากออย 
เก็บตัวอยางสารขับจากรากออยเมื่อออยอายุ 120 วัน โดยถอนตนออยจากกระถาง นำสวนของรากมาลางดวยน้ำกลั่น 

อยางระมัดระวัง จากน้ันแชตัวอยางรากออยในน้ำกลั่น 500 mL เปนเวลา 24 ช่ัวโมง เพ่ือใหไดสารขับจากราก นำรากไปผึ่งใหแหง
และชั่งน้ำหนักราก นำตัวอยางสารขับจากรากไประเหยน้ำออกดวยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) (สืบ
ศักดิ์, 2537) เพื่อปรับอัตราสวนรากตอน้ำในหนวยหนึ่งกรัมตอหนึ่งมิลลิลิตร สำหรับลดความแปรปรวนจากน้ำหนักของรากออยท่ี
ไมเทากันในแตละตน จากน้ันจึงนำสารขับจากรากท่ีไดไปทดสอบการเจริญเติบโตและกิจกรรมของแบคทีเรีย 
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3. สารขับจากรากออยตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
แบคทีเรียที่ใชในการศึกษาจำนวน 3 ชนิด ซึ่งเปนแบคทีเรียที่คัดแยกไดจากออยและดินบริเวณรอบรากออย ไดแก 

แบคทีเรียละลายฟอสเฟต (Burkhoderia sp.) แบคทีเรียยอยสลายเซลลูโลส (Bacillus sp.) และแบคทีเรียสาเหตุโรคใบขีดแดงใน
ออย  (Acidovorax avenae subsp. avenae) เริ่มจากนำแบคทีเรียแตละชนิดมาเลี้ยงในอาหาร nutrient broth (NB) ที่มีการ
เติมสารสารขับจากรากในระดับความเขมขนแตกตางกันคือ 100% 75% 50% 25% และ 0% (NB 100%) นำไปเขยาดวยเครื่อง
เขยาแบบควบคุมอุณหภูมิความเร็ว 180 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมง จำนวน 3 ซ้ำ จากนั้นตรวจสอบการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียโดยโดยการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร (optical density 600 nm; OD600) 
เปรียบเทียบกับการนับจำนวนบนอาหารเลี้ยงเช้ือและคำนวณเปน CFU/mL  

4. สารขับจากรากออยตอกิจกรรมของแบคทีเรีย 
ทดสอบสารขับจากรากออยตอกิจกรรมของแบคทีเรียขางตน บนอาหารจำเพาะ (specific medium) ที่ระดับความ

เขมขนของสารขับจากรากเดียวกับการทดสอบขางตน ทำ 3 ซ้ำ โดยเตรียมแบคทีเรียในอาหารเหลว จากนั้นนำไปตกตะกอนเละ
ปรับความเขมขนของเซลลใหเทากับ 0.6  (OD600= 0.6)  และนำไปทดสอบการเกิดกิจกรรม มีรายละเอียดดังน้ี  

ทดสอบการละลายฟอสเฟต (แคลเซียมฟอสเฟต; Ca3(PO4)2) ของ Burkhoderia sp. บนอาหาร National Botanical 
Research Institute's phosphate growth medium (NBRIP) (Nautiyal, 1999) ที่มีการเติมสารสารขับจากรากในระดับความ
เขมขนแตกตางกัน (100% 75% 50% 25% และ 0%) บมที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นวิเคราะหการละลาย
ฟอสเฟตจากการวัดขนาดเสนผานศูนยกลางโซนใส (clear zone) และคำนวณหาดัชนีการละลายฟอสเฟต (solubilizing index) 
จากอัตราสวนของเสนผานศูนยกลางโซนใสตอเสนผานศูนยกลางโคโลนีเปรียบเทียบกับตำรับควบคุม (ไมเติมสารสารขับจากราก/
สารขับจากรากในระดับความเขมขนความเขมขน 0%) 

ทดสอบการสลายเซลลูโลส Bacillus sp. บนอาหาร Carboxymethylcellulose agar (CMC Agar ) (Atlas, 2004) บม
ท่ีอุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 48 ช่ัวโมง จากน้ันเท Congo red ความเขมขนรอยละ 0.1 ลงบนอาหารแข็ง CMC นาน 15 นาที ลางสี
ยอมออกดวย NaCl ความเขมขน 1 โมลาร วัดขนาดเสนผานศูนยกลางโซนใสท่ีปรากฏ และคำนวณความสามารถในการยอยสลาย
เซลลูโลส (Hydrolytic capacity; HC) จากอัตราสวนของเสนผานศูนยกลางโซนใสตอเสนผานศูนยกลางโคโลนีเปรียบเทียบกับ
ตำรับควบคุม 

ทดสอบการกอโรคของ Acidovorax avenae subsp. avenae ซึ่งเปนแบคทีเรียสาเหตุโรคใบขีดแดงในออย จากการ
สรางโคโลนีของ บนอาหาร Nutrient agar (NA) บมที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมง วิเคราะหประสิทธิภาพการกอโรคจาก
การสรางโคโลนีของแบคทีเรียเปรียบเทียบกับตำรับควบคุม 

วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล (Analysis of variance : ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ของแตละตำรับการทดลอง ดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 95% โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติสำเร็จรูป IBM SPSS Statistics 21 
 
ผลการทดลอง 

1. ผลของสารขบัจากรากออยตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
การศึกษาผลของสารขับจากรากออยท่ีมีความเขมขนแตกตางกันของออยพันธุขอนแกน 3  LK92-11 สุพรรณบุรี 50 และ

ศรีสำโรง 1 ตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต (Burkhoderia sp.) แบคทีเรียยอยสลายเซลลูโลส (Bacillus sp.)  
และแบคทีเรียสาเหตุโรคใบขีดแดงในออย (Acidovorax avenae subsp. avenae) (Figure 1) ผลการทดลองพบสารขับจากราก
ออยตางพันธุสงผลตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแตละชนิดแตกตางกัน และระดับความเขมขนของสารขับจากรากมีผลตอการ
กระตุนและลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Figure 1)  ทั้งน้ีสารขับจากรากออยทุกพันธุท่ีความเขมขนรอยละ 25 และ 50 จะ
กระตุนการเจรญิเติบโตของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต (Burkhoderia sp.) ตั้งแตรอยละ 9-51 ซึ่งสารขับจากรากออยพันธุ LK92-
11 ท่ีความเขมขนรอยละ 50 จะชวยกระตุนการเจริญเติบโตของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตไดมากท่ีสุด และมากกวาสารขับจากราก
ออยพันธุอื่นคิดเปนรอยละ 6-7 แตสารขับจากรากออยทุกพันธุที่ความเขมขนรอยละ 75 และ 100 กลับสงผลดานลบตอการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตโดยทำใหแบคทีเรียมีการเจริญเติบโตลดลงรอยละ 13-84 เมื่อเปรียบเทียบกับตำรับ
ควบคุม (ไมมีสารขับจากรากในอาหารเลี้ยงเชื้อ) ทั้งนี้สารขับจากรากออยพันธุสุพรรณบุรี 50 และศรีสำโรง 1 ที่ระดับความเขมขน
รอยละ 100 สงผลตอการลดลงของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตมากท่ีสุดถึงรอยละ 82-84 เมื่อเทียบกับตำรับควบคุม (Figure 2) 

ผลของสารขับจากรากออยตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียยอยสลายเซลลูโลส (Bacillus sp.)  จากการทดลองพบสาร
ขับจากรากออยพันธุขอนแกน 3 ความเขมขนรอยละ 50 25 และ 75 กระตุนการเจริญเติบโตของแบคทีเรียยอยสลายเซลลูโลส
เพ่ิมข้ึนรอยละ 49 37 และ 15 ตามลำดับ และสารขับจากรากออยพันธุขอนแกน 3 ความเขมขนรอยละ 100 ทำใหการเจริญเติบโต
ลดลงรอยละ 92 สวนสารขับจากรากออยพันธุ LK92-11 ความเขมขนรอยละ 25 50 และ 75 กระตุนการเจริญเตบิโตของแบคทีเรยี
ยอยสลายเซลลูโลส เพ่ิมข้ึนรอยละ 56 42 และ 8 ตามลำดับ และสารขับจากรากออยพันธุ LK92-11 ความเขมขนรอยละ 100 ทำ
ใหการเจริญเติบโตลดลงรอยละ 92 สารขับจากรากออยพันธุสุพรรณบุรี 50 ความเขมขนรอยละ 25 50 และ 75 กระตุนการ
เจริญเติบโตแบคทีเรียยอยสลายเซลลูโลสเพิ่มขึ้นรอยละ 48 51 และ 41 ตามลำดับ ในขณะท่ีสารขับจากรากออยพันธุสุพรรณบุรี 
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50 ความเขมขนรอยละ 100 ทำใหการเจริญเติบโตลดลงรอยละ 91 เชนเดียวกับขับจากรากออยพันธุขอนแกน 3  LK92-11 และ
สุพรรณบุรี 50  สำหรับสารขับจากรากออยพันธุศรีสำโรง 1 ความเขมขนรอยละ 25 และ 50 กระตุนการเจริญเติบโตแบคทีเรยียอย
สลายเซลลูโลส เพ่ิมข้ึนรอยละ 53 และสารขับจากรากออยพันธุศรีสำโรง 1 ความเขมขนรอยละ 75 และ 100 ทำใหการเจริญเติบโต
ลดลงรอยละ 25 และ 94 ตามลำดับ (Figure 3) 

ผลของสารขับจากรากออยตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสาเหตุโรคใบขีดแดง (Acidovorax avenae subsp. 
avenae) การทดลองพบวา สารขับจากรากออยพันธุขอนแกน 3 ความเขมขนรอยละ 25 50 และ 75 กระตุนการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียสาเหตุโรคใบขีดแดงเพ่ิมข้ึนรอยละ 54 25 และ 8 ตามลำดับ และสารขับจากรากออยพันธุขอนแกน 3 ความเขมขนรอย
ละ 100 ทำใหการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชใบขีดแดงลดลงรอยละ 63 สารขับจากรากออยพันธุ LK92-11 ความ
เขมขนรอยละ 25 50 และ 75 กระตุนการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสาเหตุโรคใบขีดแดงเพิ่มขึ้นรอยละ 26 24 และ 7 ตามลำดับ 
และสารขับจากรากออยพันธุ LK92-11 ความเขมขนรอยละ 100 ทำใหการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสาเหตุโรคใบขีดแดงลดลง
รอยละ 61 สารขับจากรากออยพันธุสุพรรณบุรี 50 ความเขมขนรอยละ 25 และ 50 กระตุนการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสาเหตุ
โรคใบขีดแดงเพ่ิมข้ึนรอยละ 42 และ 22 ตามลำดับ และสารขับจากรากออยพันธุสุพรรณบุรี 50 ความเขมขนรอยละ 75 และ 100 
ทำใหการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสาเหตุโรคใบขีดแดงลดลงรอยละ 3 และ 61 ตามลำดับ สารขับจากรากออยพันธุศรีสำโรง 1 
ความเขมขนรอยละ 25 และ 50 กระตุนการเจริญเติบโตแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชเพิ่มขึ้นรอยละ 50 และ 1 ตามลำดับ และสารขับ
จากรากออยพันธุศรีสำโรง 1 ความเขมขนรอยละ 75 และ 100 ทำใหการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชใบขีดแดงลดลง
รอยละ 12 และ 69 ตามลำดับ (Figure 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Growth of bacteria in medium with various concentration of sugarcane root exudate; phosphate 

solubilizing bacteria (Burkhoderia sp.) (a); cellulase-producing bacteria (Bacillus sp.) (b); and plant 
pathogenic bacteria (Acidovorax avenae subsp. avenae) (c). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 2 Effect of root exudate of 4 sugarcane varieties on phosphate solubilizing bacteria (Burkhoderia sp.)  

growth (a) and growth percentage (b). Column with different letters represent significantly difference 
following Duncan’s test (P < 0.05). 
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Figure 3 Effect of root exudate of 4 sugarcane varieties on cellulase-producing bacteria (Bacillus sp.) growth (a) 
 and growth percentage (b).  Column with different letters represent significantly difference following 
 Duncan’s test (P < 0.05). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 Effect of root exudate of 4 sugarcane varieties on plant pathogenic bacteria (Acidovorax avenae subsp. 
 avenae)  growth (a) and growth percentage (b). Column with different letters represent significantly 
 difference following Duncan’s test (P < 0.05). 
 
 

2. ผลของสารขบัจากรากออยตอกิจกรรมของแบคทีเรีย 
ผลของสารขับจากรากออยตอกิจกรรมจุลินทรียภายใตสภาวะทดลอง พบวาสารขับจากรากออยสงผลตอกิจกรรมจุลินทรีย

ตางกัน (Figure 5) จากภาพจะเห็นไดวาสารขับจากรากออยทุกพันธุจะสงผลตอการเพิ่มกิจกรรมการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรีย 
Burkhoderia sp. และกิจกรรมยอยสลายเซลลูโลสของแบคทีเรีย Bacillus sp.  แตไมสงผลตอความสามารถในการกอโรคของ
แบคทีเรียสาเหตุโรคใบขีดแดงในออย  (Acidovorax avenae subsp. avenae) หรือสงผลเพียงเล็กนอยเฉพาะสารขับจากรากออย
บางพันธุในบางระดับความเขมขนเทานั้น โดยในภาพรวมสารขับจากรากออยท่ีระดับความเขมขนรอยละ 25 50 และ 75 จะกระตุน
การเกิดกิจกรรมการละลายฟอสเฟตที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับตำรับควบคุม ทั้งน้ีสารขับจากรากออยพันธุ LK92-11 สุพรรณบุรี 50 และ 
ศรีสำโรง 1 ท่ีระดับความเขมขนรอยละ 50 จะชวยสงเสริมกิจกรรมการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรีย Burkhoderia sp. เพิ่มมาก
ที่สุด มากกวาระดับความเขมขนอื่นคิดเปนรอยละ 50 25 และ 63 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับตำรับควบคุม ในขณะที่สารขับจากราก
ออยพันธุขอนแกน 3 ท่ีระดับความเขมขนรอยละ 25 จะชวยสงเสริมกิจกรรมละลายฟอสเฟตไดสูงที่สุด และเพิ่มขึ้นรอยละ 28 เมื่อ
เทียบกับตำรับควบคุม สำหรับการทดสอบกิจกรรมการยอยสลายเซลลูโลสพบวา สารขับจากรากออยทุกพันธุจะสงผลตอการเพ่ิม
กิจกรรมยอยสลายเซลลูโลสของ Bacillus sp.  เพียงเล็กนอยคือ รอยละ 2 - 15 ที่ระดับความเขมขนรอยละ 25 และ 50 เมื่อ
เปรียบเทียบกับตำรับความคุม แตไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับการทดสอบความสามารถในการกอโรคของเช้ือ
สาเหตุโรคพืชน้ันพบวา สารขับจากรากออยตางพันธุสงผลตอความสามารถในการกอโรคของเช้ือสาเหตุโรคพืชท่ีตางกัน เมื่อพิจารณา
จากการขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนี จากกราฟ (Figure 8) สารขับจากรากออยพันธุขอนแกน 3  สุพรรณบุรี 50 และ ศรีสำโรง 
1 ที่ระดับความเขมขนรอยละ 50 และสารขับจากรากออยพันธุ LK92-11 ที่ระดับความเขมขนรอยละ 25 สงผลตอการลดลงของ
ขนาดเสนผานศูนยกลางโคโลนีแบคทีเรียสาเหตุโรคใบขีดแดง (A. avenae) ซึ่งประเมินไดวามีความสามารถในการกอโรคลดลง แตไม
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับตำรับควบคุม ในทางตรงกันขามสารขับจากรากออยพันธุสุพรรณบุรี 50 ท่ี
ระดับความเขมขนรอยละ 25 เทานั้นที่จะสงผลตอการเพิ่มขึ้นของขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนีแบคทีเรียสาเหตุโรคใบขีดแดง
ซึ่งแสดงวาแบคทีเรียมีความสามารถในการกอโรคเพิ่มขึ้นรอยละ 25 เมื่อเทียบกับตำรับควบคุมสารขับจากรากออย แตไมแตกตาง
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อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวาสารขับจากรากออยสงผลตอกิจกรรมจุลินทรียภายใตสภาวะทดลองในสวนของการ
เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียมากท่ีสุด และแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 Effect of root exudate of 4 sugarcane varieties on activities of bacteria in specific medium with various 

concentration of sugarcane root exudate; phosphate solubilizing activity (a); cellulase-producing activity 
(b); ability to cause plant disease (c). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 6 Phosphate solubilization index and activity percentage of bacteria (Burkhoderia sp.)  to root exudate 
 from different sugarcane roots at different concentrations. (a) solubilization index (b) activity 
 percentage of phosphate solubilizing activity 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figure 7 Hydrolysis capacity and percentage of cellulase-production of bacteria (Bacillus sp.) to root exudate 
 from different sugarcane  roots at different concentrations. (a) Hydrolysis capacity (b) activity 
 percentage of cellulase-production 
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Figure 8 Colony diameter and activity percentage of bacteria bacteria (Acidovorax avenae subsp. avenae) to 
 root exudate from different sugarcane roots at different  concentrations. (a) colony diameter (b) 
 activity percentage of plant pathogenic bacteria 
 
วิจารณผล 
 สารขับจากรากออยแตละพันธุมีผลตอจุลินทรียแตละชนิดแตกตางกันอาจเนื่องมาจากสมบัติทางเคมีที่เปนองคประกอบ
ในสารขับจากรากออยท่ีแตกตางกันในออยแตละพันธุ อีกท้ังชนิดและความเขมขนของสารท่ีจุลินทรียตองการแตกตางกันทำใหการ
ตอบสนองตอสารขับจากรากออยแตกตางกันไปดวย ดังจะเห็นไดวาสารขับจากรากออยทุกพันธุสวนใหญใหผลในการกระตุนการ
เจริญเติบโตของจุลินทรยีทั้งสามชนิดที่ทดสอบ  ซึ่งเปนผลมาจากสารบางชนิดของสารขับจากรากที่ทำใหจุลินทรียเจริญไดดีขึ้นใน
ขณะเดียวกันสารบางชนิดของสารขับจากรากก็อาจทำใหจุลินทรียเจริญไดลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองของ Jin และคณะ 
(2019) พบวา สารขับจากรากในกลุมกรดอินทรียมีผลตอการเจริญเติบโตของ Bacillus sp. ท่ีสูงข้ึน โดยสารขับจากรากในกลุมของ
กรด malic และกรด phenolic จะทำให Bacillus sp. เพ่ิมจำนวนไดมากท่ีสุด ในขณะท่ี Zhang และคณะ (2014) รายงานวาสาร
ขับจากรากในกลุมกรด oxalic จากรากกลวยทำใหการเจริญเติบโตของ Bacillus amyloliquefaciens SQR9 เจริญไดลดลง 
ดังน้ันสารขับจากรากพืชท่ีขับออกมาน้ันจะสงผลตอจุลินทรียในทางบวกหรือลบ ก็จะข้ึนอยูกับชนิดของสารขับจากรากท่ีหลั่งออกมา 
ซึ่งอยูภายใตอิทธพิลของพืชและปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่พืชเจริญนั่นเอง อยางไรก็ตามระดับความเขมขนถือเปนตัวแปรที่สำคญัที่มี
ผลตอจุลินทรียแมวาสารขับจากรากออยจะมีสารตางๆ ท่ีหลากหลายท่ีจุลินทรียสามารถใชเปนแหลงของพลังงานและแหลงอาหาร
ได แตสารขับจากรากเพียงอยางเดียวไมสามารถทำใหจุลินทรียเจริญเติบโตหรือเกิดกิจกรรมไดหากมีอยูในปริมาณท่ีไมเหมาะสม 
จากการทดลองสารขับจากรากออยทุกพันธุที่ระดับความเขมขนรอยละ 75 หรือ 100 จะสงผลใหจุลินทรียเจริญเติบโตไดลดลง ซึ่ง
สอดคลองกับการทดลองของ Yuan และคณะ (2015) ศึกษาการสรางกลุมประชากรของ Bacillus amyloliquefaciens NJN-6d  
พบวาสารขับจากรากพวกกรด Oxalic ท่ีความเขมขน 25 ไมโครโมลาร กรด malic และ fumaric ท่ีความเมขน 25 และ 50 ไมโคร
โมลาร ทำให Bacillus amyloliquefaciens NJN-6d เกิดการสรางกลุมประชากรไดดีท่ีสุด ช้ีชัดไดวาความเขมขนของสารขับจาก
รากแตละชนิดมีผลตอจุลินทรียแตกตางกัน อยางไรก็ตามแมวาสารขับจากรากจะสามารถทำใหจุลินทรียเจริญเติบโตไดมากข้ึน แตก็
อาจไมสงผลกระตุนกิจกรรมของจุลินทรียที่เพิ่มขึ้นก็ได จะเห็นวาการเจริญเติบโตของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตและกิจกรรมการ
ละลายฟอสเฟต (Burkhoderia sp.) ที่ระดับความเขมขนรอยละ 25 และ 50 เทานั้นที่จะสงผลตอการเพิ่มจำนวนและกิจกรรมท่ี
เพ่ิมข้ึน และพบไดในสารขับจากรากทุกพันธุท่ีทดสอบ ในขณะท่ีแบคทีเรียสลายเซลลูโลสและแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชตอบสนองตอ
สารขับจากรากเฉพาะการเจริญเติบโตแตไมตอบสนองตอกิจกรรมของแบคทีเรียที่แตกตางอยางมนีัยสำคัญทางสถิต ิสอดคลองกับ
การศึกษาของ Zhou และคณะ (2016) รายงานวาสารขับจากรากเธลเครส (Arabidopsis thaliana  Col-0) สงผลตอการ
เจริญเติบโตและกระตุนการแสดงออกของยีนที่สรางซิเดอรโรฟอรของ Bacillus cereus AR156  ขณะท่ีสารขับจากรากเธลเครส 
(A. thaliana Atabcc5) สงผลเฉพาะตอการเจริญเติบโตของ B. cereus AR156 แตไมกระตุนการแสดงออกของยีนท่ีสรางซเิดอร
โรฟอร  ดังนั้นอาจกลาวไดวาสารขับจากรากมีบทบาทและหนาที่ที่แตกตางกันไป สารบางชนิดมีหนาที่กระตุนการเจริญเติบโต 
ในขณะที่สารบางชนิดชวยกระตุนกิจกรรมบางประการของจุลินทรีย หรืออาจสงผลตอการลดกิจกรรมของจุลินทรียและเสริมฤทธ์ิ
กันก็ได ท้ังน้ีเปนลักษณะเฉพาะของสารขับจากรากพืชท่ีข้ึนอยูกับชนิดพืช ชนิดของสารขับจากราก รวมท้ังปริมาณความเขมขนของ
สารขับจากรากดวย อยางไรก็ตามในการทดลองระดับความเขมขนของสารขับจากรากที่มากเกินไปของออยทุกพันธุตางสงผลใน
ดานลบตอทั้งจำนวนและกิจกรรมของจุลินทรียที่ทดสอบทั้งสิ้น สอดคลองกับ Yuan และคณะ (2015) พบวาสารขับจากรากพวก
กรดอินทรียที่ความเขมขนสูงกวา 100 ไมโครโมลาร สงผลให Bacillus amyloliquefaciens NJN-6d เจริญเติบโตไดลดลง ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากระดับของสารบางชนิดในสารขับจากรากท่ีสูงถึงระดับท่ีเปนพิษตอจุลินทรียสงผลใหจุลนิทรียไมสามารถเจรญิเตบิโต
ไดตามปกติ ตัวอยางเชน เมื่อรากพืชขับสารประเภทกรดอินทรียสูงขึ้นจะทำใหสมดุลความเปนกรด-ดางดินภายในและภายนอก
เซลลจุลินทรียเปลี่ยนไป ดังน้ันสภาพความเปนกรดภายนอกเซลลสูงข้ึนจึงเกิดการสะสมของกรดในเซลลสูงข้ึนดวยเพ่ือรักษาสภาพ
ความเปนกรดใหสมดุลกัน จากสภาพความเปนกรดที่สูงขึ้นน้ีทำใหกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในเซลลถูกรบกวน แรงดันออสโม
ซิสเปลี่ยนไปทำใหเซลลของจุลินทรียเกิดความเสียหาย (Hirshfield et al., 2003) จึงเปนเหตุใหจุลินทรียตอบสนองตอสารขับจาก
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รากโดยการไมสามารถเจริญไดตามปกติน่ันเอง 
 ความเขาใจความสัมพันธระหวางสารขับจากรากออยตอจุลินทรียชนิดตาง ๆ ทั้งที่เปนประโยชนและเปนโทษตอออย  
ทำใหทราบแนวทางการนำจุลินทรียมาใชประโยชนในการสงเสริมการเจริญเติบโตของออยไดอยางเหมาะสมกับพันธุออย หรือ
สามารถหลีกเลี่ยงการปลูกออยพันธุท่ีสงเสริมจุลินทรียสาเหตุโรค ในพ้ืนท่ีท่ีคาดวามีการระบาดของจุลินทรียชนิดน้ันได 
 
สรุปผล 

สารขับจากรากออยตางพันธุและความเขมขนที่ตางกันมีผลตอแบคทีเรียแตกตางกัน สารขับจากรากออยระดับความ
เขมขนรอยละ 25 และ 50 ของออยทุกพันธุที่ทดสอบสามารถกระตุนการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ทดสอบไดทุกชนิด ยกเวน
ระดับความเขมขนรอยละ 100 ที่จะทำใหการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทุกชนิดที่ทดสอบมีการเจริญเติบโตลดลงต่ำกวาตำรับ
ควบคุม ทั้งนี้สารขับจากรากออยตางพันธุและตางระดับความเขมขนมีผลเฉพาะเจาะจงกับชนิดของจุลินทรีย กลาวคือระดับความ
เขมขนท่ีรอยละ 50 จะกระตุนการเจริญเติบโตของ Burkhoderia sp. ซึ่งเปนแบคทีเรียละลายฟอสเฟตไดดีที่สุด ในขณะที่สารขับ
จากรากออยทุกระดับความเขมขนของทุกพันธุไมมีผลตอกิจกรรมของแบคทีเรียอื่นที่ทดสอบ ยกเวนสารขับจากรากออยพันธุ
ส ุพรรณบุรี 50 และศรีสำโรง 1 ที ่ระดับความเขมขนรอยละ 25 และ 50 สามารถกระตุ นกิจกรรมการละลายฟอสเฟตของ 
Burkhoderia sp. ได   
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บทคัดยอ 

 เมล็ดพันธุขาวโพดหวานที่ผลิตในระบบอินทรียเปนที่ตองการอยางมากในปจจุบันและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  
การผลิตเมล็ดพันธุใหไดมาตรฐานอินทรียนั้น เมล็ดพันธุตองผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย แตปจจุบันยังไมมีการผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวโพดหวานในระบบเกษตรอินทรีย งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอัตราปุยหมักท่ีเหมาะสมในระบบเกษตรอินทรียตอการ
ผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวานลูกผสม โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 6 กรรมวิธี 4 ซ้ำ ประกอบดวยใสปุยหมักอัตรา  
0, 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 และ 7.5 ตัน/ไร ผลการทดลอง พบวา การใสปุยหมักเพ่ิมข้ึน ทำใหปริมาณธาตุอาหารในดินเพ่ิมข้ึน สงผลให
การดูดใชธาตุอาหารและการเจริญเติบโตของขาวโพดหวานเพิ่มขึ้น โดยกรรมวิธีท่ีใสปุยหมักอัตรา 6.0 และ 7.5 ตัน/ไร สงผลให
จำนวนฝก ขนาดฝก และผลผลิตเมล็ดพันธุเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีการทดลองอ่ืนๆ (P≤0.05) แตการใสปุยหมัก 
อัตรา 6.0 และ 7.5 ตัน/ไร  ใหผลผลิตเมล็ดพันธุ 47.43 และ 43.87 กก./ไร ตามลำดับ (ความช้ืน 12 %) ซึ่งผลผลิตไมแตกตางกัน
ทางสถิต ิดังน้ัน อัตราปุยหมักท่ี 6.0 ตัน/ไร จึงเหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน  
คำสำคัญ: อัตราปุยหมัก ผลผลิต เมล็ดพันธุ ขาวโพดหวาน 

 
Abstract 

Demand for organic corn seed is expected to grow exponentially. Organic producers are required to 
use organic seed if it is commercially available under National Organic Program regulations. There are not many 
studies on the production and compost rate of sweet corn in organic farming. In this study, we investigated the 
effects of organic farming compost rate on hybrid sweet corn seed production. The experimental design was a 
randomized complete block design (RCBD) with four replications. Six treatments with compost rates of 0, 1.5, 
3.0, 4.5, 6.0, and 7.5 t rai-1 The results showed that application of compost increased nutrients in soil, nutrient 
uptake and growth of corn. The application of 6.0 and 7.5 t rai-1 increased the number of pods, pod size, and 
seed yield compared to the other treatments (P≤0.05). However, compost 6.0 and 7.5 t rai-1 as a result not 
significant, seed yields 47.43 and 43.87 kg rai-1 respective (12% SMC) Therefore, the optimum compost rate for 
hybrid sweet corn seed production was 6.0 t rai-1. 
Keywords:   compost rate, yield, seed, sweet corn 
 
บทนำ 

ขาวโพดหวานเปนพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงทั ้งในดานการผลิตและการตลาด มีตลาดรับรองทั้งในรูปฝกสดและ
อุตสาหกรรมแปรรูป ป 2564 ประเทศไทยมีเน้ือท่ีเพาะปลูก 231,132 ไร ใหผลผลิต 494,108 ตัน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2564)  ปจจุบันความตองการปลูกขาวโพดหวานลูกผสมมีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชสุราษฎรธานี
ไดผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวานลูกผสมพันธุสงขลา 84-1 เพื่อจำหนายเมล็ดพันธุใหแกเกษตรกร โดยเปนพันธุแนะนำของกรม
วิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 มีลักษณะเดน คือ มีคาความหวานสูง 16.0 องศาบริกซ มีเนื้อเมล็ดมาก แกนฝกเล็ก 
รสชาติดี และใหผลผลิตสูง โดยมีน้ำหนักฝกสดท้ังเปลือก 2,858 กิโลกรัมตอไร (ฉลอง และคณะ, 2558) อยางไรก็ตาม ดวยกระแส
การผลิตพืชอินทรียท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหเกษตรกรมีความสนใจเมล็ดพันธุท่ีผลิตในระบบเกษตรอินทรียมากข้ึน เน่ืองจากการผลิตพืชใน
ระบบเกษตรอินทรียท่ีไดมาตรฐานน้ันจำเปนตองใชเมล็ดพันธุหรือสวนขยายพันธุท่ีเปนอินทรียเทาน้ัน (กรมวิชาการเกษตร, 2552) 

การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย มีขอกำหนดตามมาตรฐานตางๆ โดยหัวใจสำคัญ คือ การหามใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
และการใชปุยตองเปนปุยอินทรียเทาน้ัน เชน ปุยหมัก โดยปุยหมักตองไดจากการหมักเศษซากพืช วัสดุเหลือใชจากการเกษตรอ่ืนๆ 
และของเหลือใชจากโรงงานซึ่งตองไดรับการรับรองและมีหลักฐานยืนยันวาไมมีการปนเปอนของโลหะหนักและสารตองหามตาม
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หลักเกณฑของเกษตรอินทรีย (กรมวิชาการเกษตร, 2552) อยางไรก็ตาม ขาวโพดหวานเปนพืชไร ซึ่งมีความตองการธาตุอาหารสูง
กวาพืชผัก โดยคำแนะนำการใชปุยตามคาวิเคราะหดินสำหรับขาวโพดฝกสด มีรายงานวา ในดินที่มีความอุดมสมบูรณในระดับต่ำ
ควรใชปุยอัตรา 30-10-10 กก. N-P2O5-K2O/ไร สูงกวาพืชผักรับประทานตนและใบ คือ 20-10-15 กก. N-P2O5-K2O/ไร (กรม
วิชาการเกษตร, 2553) แตธาตุอาหารในปุยหมักมีปริมาณคอนขางต่ำ มีรายงานวา ปุยหมักทะลายปาลมมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม 1.28, 0.16 และ 0.90 เปอรเซ็นต ตามลำดับ ในขณะท่ีปุยหมักข้ีเลื่อยแกลบยางพารามีแค 0.21, 0.05 และ 0.38 
เปอรเซ็นต ตามลำดับ (กรมวิชาการเกษตร, 2548) หากมีการใสปุยหมักเพ่ือใหไดธาตุอาหารท่ีเพียงพอตอความตองการของพืชอาจ
ตองใชในปริมาณเยอะมาก สอดคลองกับรายงานวา การผลิตมะเขือเทศท่ีตองใชปุยอินทรียอัตรา 4 ตัน/ไร (นิจพร, 2552) แตงกวา
ญี่ปุนใชมูลสุกรรวมกับมูลไก อัตรา 4 ตัน/ไร (จุฑามาศ, 2556) และการผลิตงาใชปุยหมักเติมอากาศอัตรา 1 ตัน/ไร (ศูนยวิจัยพืชไร
อุบลราชธานี , 2560) แตยังไมมีรายงานอัตราการใชปุยหมักที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน ดังนั้น จึงสนใจศึกษา
อัตราปุยหมักท่ีเหมาะสมในระบบเกษตรอินทรียตอการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวานลูกผสมพันธุสงขลา 84-1 เพ่ือเปนขอมูลในการ
ใชปุยหมักใหสอดคลองกับความตองการของการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวานตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 
 
เตรียมแปลงทดลอง 

ทำปุยหมัก โดยนำกากตะกอนดเีคนเตอรจากโรงงานปาลมน้ำมันมาหมัก โดยขนาดกองปุยหมักมีความกวาง x ยาว x สูง 
เทากับ 3 x 2 x 3 เมตร เรงกระบวนการยอยสลายดวยหัวเชื้อจุลินทรียยอยสลายวัสดุอินทรียทำปุยหมักของกรมวิชาการเกษตร  
คลุมกองปุยหมักดวยผาใบพลาสติกสีดำ กลับกองปุยหมักทุก ๆ 15 วัน ใชระยะเวลาหมัก 4 เดือน แลววิเคราะหสมบัติทางเคมีและ
ปริมาณธาตุอาหารในปุยหมัก (Table 1)  

ดำเนินการทดลองในแปลงทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชสุราษฎรธานี ซึ่งเปนชุดดินฝงแดง โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Completely Block Design (RCBD) ประกอบดวย 6 กรรมวิธี  จำนวน 4 ซ้ำ ไดแก ไมใสปุย (กรรมวิธี
ควบคุม) ใสปุยหมักท่ีอัตรา 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 และ 7.5 ตัน/ไร ตามลำดับ ดำเนินการใสปุยหมักตามกรรมวิธีท่ีกำหนดไวแลวบมดิน
ไว 15 วันกอนปลูกขาวโพดหวาน ดำเนินการจัดการแปลงตามมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย 

 
Table 1   Selected chemical properties of compost. 
Compost properties pH (1:1) EC (1:5) (dS m-1) OM (%) Total N (%) Avail. P (%) Exch. K (%) 

Analytical value 7.39 0.59 28.27 1.45 0.17 0.36 
Remark: EC = Electrical Conductivity, OM = Organic Matter 
 

ใชพ้ืนท่ีในการทดลอง 1 ไร ประกอบดวย 24 แปลงยอย พ้ืนท่ีแปลงยอยมีขนาด 37.5 ตร.ม.  สุมเก็บตัวอยางดินกอนปลูก
และหลังใสปุ ย เพื ่อวิเคราะหสมบัติทางเคมีและธาตุอาหาร ไดแก พีเอช (ดิน:น้ำ=1:1) อินทรียวัตถุ (Walkley and Black) 
ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน (Bray II) และโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได (1M NH4OAc pH 7) (จำเปน และจักรกฤษณ, 2557) ปลูก
ขาวโพดหวานสายพันธุแม (พันธุ Clei0856) และสายพันธุพอ (พันธุ Clei0838) ปลูกสลับแถวกัน อัตรา 4:1 เมื่อขาวโพดอายุตั้งแต 
45 วันข้ึนไป กำจัดชอดอกตัวผูในแถวสายพันธุแม เพ่ือปองกันการผสมของสายพันธุเดียวกัน หลังจากการโปรยละอองเกสรของสาย
พันธุพอเสร็จ ตัดตนสายพันธุพอท้ิง  

 
การวัดการเจริญเติบโตของขาวโพดหวาน 

เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของขาวโพดหวานท่ีอายุ 90 วันหลังปลูก ไดแก ความสูง โดยวัดจากผิวดินถึงขอลางสุดท่ีมีการ
แตกใบของขาวโพด และวัดเสนผานศูนยกลางลำตน (เหนือผิวดิน 5 ซม.) โดยใชเวอรเนีย นับจำนวนใบเขียวโดยการนับใบท่ีคลี่แลว  
วัดพ้ืนท่ีใบ โดยใชใบตำแหนงท่ี 2 นับจากใบธง และวัดความยาวราก โดยวัดจากโคนรากท่ีออกจากใบเลี้ยงจนถึงปลายราก 
 
การเก็บเกี่ยว ผลผลิต และปริมาณธาตุอาหารในขาวโพดหวาน 

เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อขาวโพดหวานอายุ 90-100 วันหลังปลูก โดยสีของเปลือกจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลืองฟางขาว  
ขั้วเมล็ดเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลเขมถึงดำ และเก็บเกี ่ยวขณะที่เมล็ดมีความชื้นประมาณ 25-28% (กรมวิชาการเกษตร, 2562) 
เก็บขอมูลผลผลิต ไดแก จำนวนฝก ขนาดฝก ผลผลิตเมล็ดพันธุ และน้ำหนัก 100 เมล็ด โดยสุมเก็บตัวอยางพืชจำนวน 10 ตน/
แปลงยอย นำตัวอยางพืชมาทำการแยกช้ินสวน ใบ ราก ลำตน และฝก อบท่ีอุณหภูมิ 70oซ. เพ่ือหาน้ำหนักแหง จากน้ันนำตัวอยาง
พืชมาวิเคราะหความเขมขนธาตุอาหารตางๆ ในพืช ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทั้งหมดในพชื ตามวิธีวิเคราะห
ดินและพืช (จำเปน และจักรกฤษณ, 2557)  
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การวิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบสถิติ 
นำขอมูลการเจริญเติบโต ไดแก ความสูง เสนผานศูนยกลางลำตน จำนวนฝก ขนาดฝก เมล็ดพันธุ และน้ำหนักแหง มาหา

คาความแปรปรวน (ANOVA) และทดสอบความแตกตางทางสถิติดวยวิธี Duncan's New Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ดวยโปรแกรม IRRISTAT For Dos. และหาคาเฉลี่ยความเขมขนของธาตุอาหารของขาวโพดหวาน นำขอมูล
น้ำหนักแหงและความเขมขนของธาตุอาหารตางๆ ไปคำนวณการดูดใชธาตุอาหารของตนขาวโพดหวานตลอดชวงการเจริญเติบโต  

 
ผลการทดลอง 
 
สมบัติทางเคมีของดินกอนการทดลอง 

 ดินที่ใชทดลองเปนกรดจัดมาก (pH 4.8) ปริมาณอินทรียวัตถุ (0.97%) ไนโตรเจนทั้งหมด (0.48 ก./กก.) ฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชน (3 มก./กก.) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดจัดอยูในระดับต่ำกวาระดับที่เหมาะสมสำหรับการปลูกขาวโพดหวาน 
(16 มก./กก.) (Table 2) หลังจากนั้นเมื่อมีการผสมปุยเขากับดินในแตละกรรมวิธีแลวบมดินไว 15 วัน พบวา การใสปุยหมักท่ี
เพิ่มขึ้น  ทำใหดินมีแนวโนมใหปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดเพิ่มขึ้นตาม
อัตราที่ใส โดยการใสปุยหมักตั้งแต 3 ตัน/ไร ขึ้นไปมีระดับไนโตรเจนทั้งหมด (>1.0 ก./กก.) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (>11.0 
มก./กก.)  และโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได (>60 มก./กก.) ในดินเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตขาวโพดหวาน (Table 3) 
 
Table 2   Selected chemical properties of soil employed for the experiment. 
Soil properties pH (1:1) OM (%) Total N (g kg-1) Avail. P (mg kg-1) Exch. K (mg kg-1) 

Analytical value 4.8 0.97 0.40 3.00 16 
Optimum level* 5.6-7.0 1-2 0.5-1.0 11-15 60-100 
Interpretation Very acidic low low low low 

Remark: *Department of agriculture, 2010 
 
Table 3   Selected chemical properties of soil after compost 
Treatment Total N (g kg-1) Avail. P (mg kg-1) Exch. K (mg kg-1) 
Control (Non compost) 0.61 3.0 20.0 
Compost 1.5 t rai-1 0.76 7.0 46.0 
Compost 3.0 t rai-1 1.21 19.0 87.0 
Compost 4.5 t rai-1 1.95 51.0 108.0 
Compost 6.0 t rai-1 1.64 84.0 142.0 
Compost 7.5 t rai-1 2.12 78.0 138.0 

 

อัตราปุยหมักตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดหวาน 

การใสปุยหมักเพิ่มขึ้น (0, 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 and 7.5 ตัน/ไร) ทำใหขาวโพดหวานมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นตามลำดับ 
(Figure 1)  โดยการเจริญเติบโตของขาวโพดหวานท่ีอายุ 30 - 60 วันหลังปลูก พบวา การใสปุ ยหมัก 3.0 - 7.5 ตัน/ไร  
มีการเจริญเติบโตสูงที ่สุด (Table 4 and 5) ในขณะท่ีเมื่อขาวโพดหวานมีอายุ 90 วันหลังปลูก การใสปุ ยหมักที่ 3.0 ตัน/ไร  
ไมเพียงพอตลอดท้ังอายุการเจริญเติบโต โดยพบวา การใสปุยหมัก 4.5 - 7.5 ตัน/ไร มีการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด ท้ังความสูง เสนผาน
ศูนยกลางลำตน พ้ืนท่ีใบ และรากท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (Table 6) สอดคลองกับน้ำหนักแหงในสวนเหนือดินและรากท่ี
เพิ่มขึ้น พบวา การใสปุยหมัก 4.5, 6.0 และ 7.5 ตัน/ไร สงผลใหน้ำหนักแหงทั้งหมดของขาวโพดหวานเพิ่มขึ้นสูงที่สุดอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ คือ 121.30, 122.67 และ 120.27 กรัม/ตน ตามลำดับ เมื่อเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 59.20 กรัม/ตน (Table 7) 
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Figure 1 Effect of compost applications on growth of corn 
 
Table 4   Effect of compost applications on height, diameter, leave area, number of leaves and root length of corn 

30 days after planting 
Treatment height  

(cm) 
diameter 

(mm) 
leave area 

(cm2) 
number of 

leaves 
root length 

(cm) 
Control 25.40 b 4.28 e 48.58 c 4.44 13.67 b 
Compost 1.5 t rai-1 31.30 b 6.24 d 63.58 b 4.89 18.67 ab 
Compost 3.0 t rai-1 36.53 ab 7.66 c 72.33 ab 4.78 15.67 ab 
Compost 4.5 t rai-1 46.33 a 8.41 bc 74.44 a 4.89 21.00 a 
Compost 6.0 t rai-1 49.83 a 9.20 b 77.60 a 4.89 19.67 a 
Compost 7.5 t rai-1 48.37 a 12.51 a 78.25 a 5.22 17.67 ab 
F-test * * * NS * 
C.V. (%) 7.5 6.5 5.9 15.0 15.8 

Remark: Mean followed by the same letter with in a column are not significantly different at 0.05 level of probability using DMRT.   

 
Table 5   Effect of compost applications on height, diameter, leave area, number of leaves and root length of corn 

60 days after planting 
Treatment height (cm) diameter 

(mm) 
leave area 

(cm2) 
number of 

leaves 
root length 

(cm) 
Control 59.67 c 14.20 c 141.93 c 5.67 e 23.17 ab 
Compost 1.5 t rai-1 87.17 b 18.23 bc 197.10 b 7.33 d 21.17 b 
Compost 3.0 t rai-1 108.83 a 22.00 ab 197.10 b 9.00 c 24.17 ab 
Compost 4.5 t rai-1 119.33 a 23.17 a 230.07 ab 10.33 b 25.83 ab 
Compost 6.0 t rai-1 117.33 a 23.57 a 263.70 a 9.83 bc 28.50 a 
Compost 7.5 t rai-1 119.33 a 25.93 a 217.17 b 11.67 a 27.33 a 
F-test * * * * * 
C.V. (%) 9.3 11.8 10.3 6.1 12.2 

Remark: Mean followed by the same letter with in a column are not significantly different at 0.05 level of probability using DMRT.   
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Table 6   Effect of compost applications on height, diameter, leave area, number of leaves and root length of corn 
90 days after planting 

Treatment height 
(cm) 

diameter 
(mm) 

leave area 
(cm2) 

number of 
leaves 

root length 
(cm) 

Control 83.67 d 12.37 c 41.67 b 4.67 b 22.83 c 
Compost 1.5 t rai-1 98.83 c 16.63 b 114.60 a 5.33 b 22.57 c 
Compost 3.0 t rai-1 113.33 b 20.40 a 139.60 a 6.17 ab 24.83 bc 
Compost 4.5 t rai-1 129.00 a 20.57 a 135.43 a 7.00 a 29.67 a 
Compost 6.0 t rai-1 123.00 ab 21.87 a 133.37 a 7.33 a 28.83 ab 
Compost 7.5 t rai-1 130.67 a 21.07 a 147.93 a 7.67 a 29.33 ab 
F-test * * * * * 
C.V. (%) 6.7 9.4 31.7 12.7 9.2 

Remark: Mean followed by the same letter with in a column are not significantly different at 0.05 level of probability using DMRT.   

 
Table 7   Effect of compost applications on shoot and root dry weight of corn 

Treatment 
Shoot (g plant-1) Root  

(g plant-1) 
Total  

(g plant-1) leaves stem seed cob husk 
Control 13.27 c 21.53 b 3.57 d 6.67 d 11.30 c 2.90 c 59.20 c 
Compost 1.5 t rai-1 14.50 bc 25.43 b 4.57 d 8.00 d 7.70 d 4.27 c 64.47 c 
Compost 3.0 t rai-1 19.03 ab 42.67 a 9.03 c 12.00 c 18.83 b 8.80 ab 110.37 b 
Compost 4.5 t rai-1 19.47 a 45.90 a 7.67 c 14.87 b 22.67 a 10.73 a 121.30 a 
Compost 6.0 t rai-1 19.13 ab 41.43 a 12.10 b 18.47 a 22.87 a 8.63 ab 122.67 a 
Compost 7.5 t rai-1 18.83 ab 40.33 a 15.00 a 17.37 ab 21.70 ab 7.03 b 120.27 a 
F-test * * * * * * * 
C.V. (%) 14.3 9.5 14.0 12.0 10.7 16.2 3.3 

Remark: Mean followed by the same letter with in a column are not significantly different at 0.05 level of probability using DMRT.   
 
 การใสปุยหมัก 6.0 และ 7.5 ตัน/ไร ทำใหการเจริญเติบโตของขาวโพดหวานสูงที่สุด สอดคลองกับปริมาณผลผลิต พบวา 

จำนวนฝกสูงที่สุดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ 11,312.07 และ 10,853.34 ฝก/ไร ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 
(6,143.40 ฝก/ไร) และกรรมวิธีอ่ืนๆ เชนเดียวกันกับขนาดฝกท่ีเพ่ิมข้ึน (Table 8 and Figure 2) นอกจากน้ี น้ำหนักเมล็ดพันธุท่ีความช้ืน 
12% พบวา การใสปุยหมัก 6.0 และ 7.5 ตัน/ไร มีผลผลิตเมล็ดพันธุสูงท่ีสุด คือ 47.43 และ 43.87 กก./ไร ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีควบคุม  (16.97 กก./ไร) และกรรมวิธีอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม การใสปุยหมักทุกกรรมวิธีมีน้ำหนักใน 100 เมล็ด และอัตราการงอกสูง
กวาการไมใสปุยหมัก โดยการใสปุยหมักตั้งแต 3 ตันข้ึนไป มีน้ำหนักใน 100 เมล็ด และอัตราการงอกไมแตกตางกัน (Table 9)   
 
Table 8   Effect of compost applications on pod size and number of pods per plant of corn 

Treatment 
number of  

pods per plant 
number of pots  

(pods rai-1) 
pod size (cm) 

length diameter 
Control 0-1 6,143.40 c 10.32 c 3.11 b 
Compost 1.5 t rai-1 1-2 6,348.18 c 12.07 bc 3.29 b 
Compost 3.0 t rai-1 1-2 9,215.69 b 12.68 b 3.84 b 
Compost 4.5 t rai-1 1-2 10,039.32 b 13.13 b 4.03 ab 
Compost 6.0 t rai-1 2 11,312.07 a 15.70 a 4.84 a 
Compost 7.5 t rai-1 2 10,853.34 a 15.09 a 4.50 a 
F-test  * * * 
C.V. (%)  17.7 9.2 12.5 

Remark: Mean followed by the same letter with in a column are not significantly different at 0.05 level of probability using DMRT.   
12% SMC = Seed moisture contents.  Seed yield component and seed yield of F1-hybrid sweet corn Songkhla 84-1 
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Table 9   Effect of compost applications on seed yield, weight 100 seed and germination of corn. 

Treatment 
Seed yield 

12% SMC (kg rai-1) 
Weight 100 seed (g) 

(12% SMC)1  
Germination (%) 

Control 16.97 c 10.00 c 88.33 b 
Compost 1.5 t rai-1 23.40 c 14.70 b 91.33 ab 
Compost 3.0 t rai-1 35.40 b 16.77 a 96.00 a 
Compost 4.5 t rai-1 39.53 b 16.37 a 98.00 a 
Compost 6.0 t rai-1 47.43 a 17.50 a 97.33 a 
Compost 7.5 t rai-1 43.87 ab 16.70 a 97.33 a 
F-test * * * 
C.V. (%) 16.6 5.2 3.2 

Remark: Mean followed by the same letter with in a column are not significantly different at 0.05 level of probability using DMRT.   
12% SMC = Seed moisture contents.  Seed yield component and seed yield of F1-hybrid sweet corn Songkhla 

 

 
 

Figure 2 Effect of compost applications on yield of corn 
 
อัตราปุยหมักตอการดูดใชธาตุอาหารและความเขมขนธาตุอาหารของขาวโพด 

 การใสปุยหมักเพิ่มขึ้น ทำใหขาวโพดหวานมีความเขมขนของธาตุอาหารเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการใสปุยหมัก 6.0 และ 7.5 
ตัน/ไร พบวา มีระดับความเขมขนของธาตุอาหาร ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในสวนตางๆ ท้ังสวนของใบ ลำตน 
ราก และฝกของขาวโพดหวานสูงที่สุด (Table 10) และเมื่อประเมินการดูดใชธาตุอาหารในสวนตางๆ ของขาวโพดจากความเขมขน
ของธาตุอาหารและน้ำหนักแหง พบวา การใสปุยหมักเพ่ิมข้ึน ทำใหขาวโพดมีการดูดใชธาตุอาหารเพ่ิมข้ึน โดยการใสปุยหมักท่ี 6.0 และ 
7.5 ตัน/ไร มีการดูดใชธาตุอาหารไมแตกตางกัน (Figure 3) 
 
Table 10   Effect of compost applications on nutrient concentrations of corn. 

Treatment 
Total N (g kg-1) Total P (g kg-1) Total K (g kg-1) 

leaf stem root pod leaf stem root pod leaf stem root pod 
Control 15.99 7.25 9.20 43.21 1.69 0.66 0.65 6.36 16.44 8.00 7.48 31.34 
Compost 1.5 t rai-1 13.81 6.40 8.71 36.39 2.06 0.88 0.93 6.54 13.60 6.27 6.69 28.67 
Compost 3.0 t rai-1 14.97 5.91 8.40 40.62 2.32 0.93 1.05 7.31 15.71 7.76 7.55 31.16 
Compost 4.5 t rai-1 18.71 9.08 9.79 42.88 2.25 1.14 1.16 7.49 17.46 9.76 10.97 31.03 
Compost 6.0 t rai-1 20.97 11.03 13.09 44.96 2.62 1.25 1.18 8.32 19.47 11.66 9.58 31.40 
Compost 7.5 t rai-1 20.54 10.33 12.19 46.98 2.49 1.25 1.66 8.25 19.15 11.84 12.49 33.17 
Mean 17.50 8.33 10.23 42.51 2.24 1.02 1.11 7.38 16.97 9.22 9.13 31.13 
Remark: Characteristics of female parent line (Clei0856) 
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Figure 3 Effect of compost applications on nutrients uptake of corn 
 
วิจารณผล 
 
ธาตุอาหารในดินและการเจริญเติบโตของขาวโพดหวาน 

ดินกอนปลูกมีความอุดมสมบูรณในระดับต่ำ เมื่อมีการใสปุยหมักเพิ่มขึ้นทำใหดินมปีริมาณธาตุอาหารเพิ่มขึ้น สอดคลอง
กับการใสปุยหมักและมูลสัตวในอัตราที่เพิ่มขึ้นทำใหดินมีปริมาณธาตุอาหารเพิ่มขึ้น (Marek et al., 2005)  โดยการใสปุยหมัก
ตั้งแต 3.0 ตัน/ไร ขึ้นไป มีธาตุอาหารอยูในระดับที่เพียงพอตามคาวิเคราะหดิน (Table 3) การเจริญเติบโตจึงเพิ่มขึ้นเทียบเทากับ
การใสปุยหมักในอัตราสูง (6.0 และ 7.5 ตัน/ไร) แตเมื่อขาวโพดหวานมีอายุ 90 วันหลังปลูก พบวา การเจริญเติบโตต่ำกวาการใส
ปุยหมักที่อัตราสูง (Table 4, 5 and 6)  เนื่องจากการใสปุยหมักที่ 3 ตัน/ไร อาจไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตตลอดชวงอายุของ
ขาวโพดหวาน (Figure 1) แมวาธาตุอาหารในดินหลังใสปุยหมักจะอยูในระดับท่ีเหมาะสมแตภายหลังอาจไมเพียงพอจึงสงผลใหการ
เจริญเติบโตต่ำกวาการใสปุยหมักในอัตราสูง โดยปุยหมักสามารถปลดปลอยธาตุอาหารไดเร็วในชวงแรกและหลังจากนั ้นจะ
ปลดปลอยชาลง สอดคลองกับการใสปุยอินทรียมีการปลดปลอยไนโตรเจนไดเร็วที่ชวงเวลา 14 วันหลังปลูก รอยละ 15-35 ของ
ไนโตรเจนท้ังหมดในปุยอินทรีย แลวจะคอยๆ ปลดปลอยชาลง (ศุภกาญจน และคณะ, 2553) โดยความเขมขนของธาตุอาหารในปุย
หมักไมสามารถปลดปลอยธาตุอาหารออกมาในรูปที่เปนประโยชนตอพืชไดทั้งหมด ดังนั้น จึงตองใสปุยหมักในระดับที่มากพอตอ
ความตองการตลอดอายุการเจริญเติบโตของขาวโพดหวาน 
  
การดูดใชธาตุอาหาร และผลผลิตของขาวโพดหวาน 

เมื่อปริมาณธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้น สงผลใหขาวโพดหวานมีการดูดใชธาตุอาหารไปสะสมในสวนตางๆ เพิ่มขึ้น โดยการ
ใสปุยหมักอัตรา 6.0 และ 7.5 ตัน/ไร ขาวโพดหวานมีการดูดใชธาตุอาหารสูงท่ีสุด สงผลใหผลผลิตขาวโพดหวานสูงท่ีสุด เน่ืองจาก
ปุยหมักมีปริมาณธาตุอาหารต่ำ การใสปุยหมักใหมีระดับธาตุอาหารที่เพียงพอตอผลผลิตของขาวโพดหวานจึงตองใชปุยหมักอัตรา
สูง สอดคลองกับการใสปุยอินทรีย 4 ตัน/ไร ทำใหผลผลิตสูงที่สุดใกลเคียงกับการใสปุยเคมี (นิจพร, 2552) และการพยากรณ
ผลผลิตขาวโพดฝกสดใหได 2,000 กก./ไร ตองใสปุยหมัก 4.2 ตัน/ไร (Butler et al., 2008) อยางไรก็ตาม การใสปุยหมักอัตรา 
6.0 และ 7.5 ตัน/ไร ใหผลผลิตสูงที่สุด แตทั้ง 2 อัตราไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากการใสปุยหมักอัตรา 6.0 
และ 7.5 ตัน/ไร  มีปริมาณธาตุอาหารที่เพียงพอตอการเจริญเติบโตของขาวโพดหวาน จึงไมสงผลใหผลผลิตเพิ่มขึ ้นจากเดิม 
สอดคลองกับการใสปุยหมักในขาวโพดฝกออนอัตรา 1.4 และ 2.8 ตัน/ไร พบวา ผลผลิตไมแตกตางกัน (Marek et al., 2005) 
อยางไรก็ตาม การใสปุยหมักที่ 7.5 ตัน/ไร มีแนวโนมใหผลผลิต ไดแก จำนวนฝก ขนาดฝก และน้ำหนักเมล็ดพันธุลดลง เนื่องจาก
การใสปุยหมักในอัตราสูงมาก อาจทำใหลดความเปนประโยชนของจุลธาตุบางตัว เชน ทองแดงและสังกะสี โดยทองแดงจะมี
สารประกอบเชิงซอนกับสารอินทรีย เชน กรดฮิวมิก และกรดฟูลวิก เกิดเปนพันธะแข็งแรง ทำใหทองแดงไมเปนประโยชนตอพืชได 
มีรายงานวา ดินอินทรียในมาเลเซียขาดจุลธาตุ เชน โบรอนและทองแดง สงผลใหขาวโพดและมะเขือเทศมีการเจริญเติบโตและผลติ
ต่ำ (Ambak et al., 1992) 
 ผลผลิตขาวโพดหวานจากการใชปุยหมักอัตรา 6 ตัน/ไร มีจำนวนฝก (11,312.07 ฝก/ไร) และขนาดฝก (4.84x15.70 
ซม.) (Table 8) ใกลเคียงกับการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน แตผลผลิตเมล็ดพันธุต่ำกวาครึ่งหน่ึงของการใชปุยเคมี (ธนพันธ และ
คณะ, 2565) เน่ืองจากการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวานในระบบอินทรียมีการระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจุด ทำใหผลผลิต
เมล็ดพันธุเสียหายมากกวารอยละ 50 ของผลผลิตท้ังหมด จึงผลิตเมล็ดพันธุไดแค 47.43 กก./ไร หากมีการควบคุมแมลงศัตรูพืชได
อยางมีประสิทธิภาพสูง อาจทำใหไดผลผลิตเมล็ดพันธุเทียบเทากับการใชปุยเคมี 
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สรุปผล 
 การใสปุยหมักเพิ่มขึ้นทำใหปริมาณธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้น สงผลใหการดูดใชธาตุอาหาร การเจริญเติบโต และผลผลิต
ของขาวโพดหวานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการใสปุยหมักอัตรา 6.0 ตัน/ไร ทำใหการเจริญเติบโตทั้งความสูง เสนผานศูนยกลางลำตน 
และพ้ืนท่ีใบเพ่ิมข้ึน  สงผลใหผลผลิต ไดแก จำนวนฝก ขนาดฝก และน้ำหนักเมล็ดเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุด ดังน้ัน การใสปุยหมักสำหรับผลิต
เมล็ดพันธุขาวโพดหวาน คือ 6 ตัน/ไร และควรมีการศึกษาชนิดของดินตอประสิทธิภาพการใชปุยหมัก เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับ
อัตราปุยหมักใหสอดคลองกับความตองการและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของขาวโพดหวานตอไป 
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บทคัดยอ 

ภาคเหนือตอนบนเปนแหลงผลิตขาวเหนียวท่ีสำคัญของประเทศไทย แตมักพบปญหาเกิดการสึกกรอนของดินในพ้ืนท่ีลาด
ชันทำใหมีธาตุอาหารท่ีเปนประโยชนอยูนอย ดินมีสภาพเปนกรด นอกจากน้ันการปลูกขาวอยางตอเน่ืองโดยไมมีการปรับปรุงบำรุง
ดินสงผลใหผลผลิตขาวเฉลี่ยยังอยูในระดับต่ำ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจเก็บตัวอยางดินนาตามชั้นความเหมาะสมตอ
การปลูกขาวนำมาวิเคราะหสมบัติของดินในหองปฏิบัติการ แลวจำแนกสมบัติทางเคมีของดินแยกตามลักษณะเนื้อดิน ผลการ
สำรวจและสุมเก็บตวัอยางดินแบบแบงช้ันภูมิ จำนวนรวมท้ังหมด 1,964 ตัวอยาง พบวา เน้ือดินนาในภาคเหนือตอนบนม ี7 เน้ือดนิ 
ประกอบดวยดินเหนียว (clay) รอยละ 1.5  ดินรวนเหนียว (clay loam) รอยละ 11 ดินรวน (loam) รอยละ 18 ดินทรายปนดิน
รวน (loamy sand) รอยละ 1.8 ดินเหนียวปนทราย (sandy clay) รอยละ 0.4 ดินรวนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) รอย
ละ 25 และ เนื้อดินรวนปนทราย (sandy loam) เปนเนื้อดินนาที่พบมากที่สดุรอยละ 43 โดยมีความแตกตางของคาวิเคราะหดิน
ของเน้ือดิน 7 ประเภทอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ พบคามัธยฐานของคา pH สูงสุดในกลุมเน้ือดินประเภท loam มีคา 5.62 และพบ
คามัธยฐานของคาอินทรียวัตถุและโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดสูงสุดในเนื้อดินประเภท sandy clay มีคา 5.03 % และ 178 
mg/kg ตามลำดับ สวนคามัธยฐานของคาฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนมีคาสูงสุด 18 mg/kg ในเนื้อดินประเภท loamy sand และ 
sandy loam ดังนั้นควรมีการศึกษาความแปรปรวนของสมบัติดินตอผลผลิตขาวเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางการจัดการธาตุอาหารท่ี
เหมาะสมและสามารถลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตขาวในพ้ืนท่ีตอไป 
คำสำคัญ: ดินนา สมบัตดิิน เน้ือดนิ ภาคเหนือตอนบน 

 
Abstract  

The upper North is an important glutinous rice source of production in Thailand, but there usually finds 
a problem of soil erosion on steep slopes. It leads to have few useful nutrients and the soil is acidic. Continuous 
rice cultivation without soil maintenance resulted in low average rice yields. The purposes of this research were 
to survey and collect paddy soil according to the suitability for rice cultivation in the upper northern region 
investigate the properties of paddy soil in laboratory and to classify soil properties according to soil texture to 
use as a guideline for nutrient management. The results of randomly collected soil samples by stratification in 
S1, S2, S3, and N area with 1,964 samples in total. cases found that the rice paddies in the upper northern 
region consist of 7 soil textures. There was clay, 1.5%, clay loam, 11%, loam, 18%, loamy sand, 1.8%, sandy 
clay, 0.4%, sandy clay loam, 25%, and sandy loam, the most common paddy soil texture, 43%. However, there 
were statistically significant differences in soil analysis values of 7 types of soil texture. It was found that the 
median of highest pH values in the loamy soil was 5.62, and the median of the highest organic matter values 
and exchangeable potassium in sandy clay were 5.03% and 178 mg/kg, respectively. The median of available 
phosphorus values was found 18 mg/kg that the highest values in loamy sand and sandy loam. The results lead 
to conclude that further variability of soil properties on rice yield should be examined. 
Keywords: paddy soil, soil properties, soil texture, Upper Northern Thailand 
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บทนำ  
ภาคเหนือตอนบนเปนแหลงผลิตขาวที่สำคัญของประเทศมีพื้นที่ครอบคลุม 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลำพูน 

ลำปาง แพร นาน พะยา และ แมฮองสอน มีลักษณะสภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาสลับท่ีราบลุมแคบ ๆ ในรองน้ำ สภาพพ้ืนท่ีไม
สม่ำเสมอ การปลูกขาวโดยทั่วไปปลูกในพื้นที่ราบ ที่ราบเชิงเขา ที่ราบสูงไหลเขาและหุบเขา ทำใหมีปญหาการกัดกรอนของดินใน
บริเวณพื้นที่ลาดชันเกิดการสูญเสียหนาดิน ดินที่ยังคงอยูเปนดนิชั้นลางที่มีปริมาณธาตุอาหารที่เปนประโยชนต่ำ นอกจากนั้นการ
ปลูกขาวอยางตอเนื่องโดยไมมีการปรับปรุงบำรุงดินหรือการใสปุยชดเชยอยางเพียงพอ การเผาฟางหรือการนำฟางไปใชประโยชน
นอกพ้ืนท่ี การใชเครื่องจักรท่ีมีน้ำหนักมากเขาไปไถพรวนบอยครั้ง ทำใหโครงสรางของดินถูกทำลาย ดินอัดตัวแนนข้ึนสงผลใหเกิด
ชั้นดานเชื่อมแข็งในชั้นดินไถพรวนยากตอการใหน้ำซึมผานลงไปในดิน เมื่อเวลาฝนตกดินจะดูดซับน้ำไดลดลงเกิดน้ำเออที่ผิวหนา
ดินมากขึ้นเปนผลใหเกิดการไหลผา (water runoff) ที่ผิวหนาดินมากขึ้น จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเกิดความเสื่อมโทรมของดิน 
(Oechaiyaphum et al., 2020) โดยเฉพาะการพัดพาเอาหนาดินที่มีความอุดมสมบูรณ และธาตุอาหารในดินออกไปจากพื้นท่ี 
พบวามีตะกอนถูกชะลางลงสูแหลงน้ำประมาณปละ 27 ลานตัน พื้นที่ดินที่มีอินทรียวัตถุนอยกวา 1.5 เปอรเซ็นต ประมาณ     
30.7 เปอรเซ็นต ของเน้ือท่ีประเทศ (พิทยากร, 2551) นอกจากน้ันดินบางชนิดมีความอุดมสมบูรณต่ำเน่ืองจากกำเนิดจากหินและ
แรที่มีธาตุอาหารเปนองคประกอบนอย เชน หินควอรตไซต หินทราย และหินปูน ภาคเหนือตอนบนมีนิเวศนการปลูกขาวท่ี
หลากหลายตามลักษณะภูมิประเทศ ทั้งขาวไร ขาวนาที่สูง ขาวนาชลประทาน นาน้ำฝน โดยมีพื้นที่ปลูกขาวประมาณ 3.1 ลานไร 
ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ปลูกขาวเหนียว โดยพันธุขาวที่นิยมปลูกสูงสุด 3 พันธุ คือ สันปาตอง 1 กข6 และ ขาวดอกมะลิ 105 ให
ผลผลิตขาวเฉลี่ยมากกวา 550 กิโลกรัมตอไรรอยละ 74.8 ของพื้นที่ปลูกขาวและมีพื้นที่ที่ใหผลผลิตนอยกวา 550 กิโลกรัมตอไร 
รอยละ 25.2 ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหไดผลผลิตตามศักยภาพของพ้ืนท่ีได (สุทธกานต และคณะ, 2561) ภาคเหนือ
ตอนบนมีผลผลิตขาวเปลือกเฉลี่ย 548 กิโลกรัมตอไร (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ซึ่งผลผลิตขาวเฉลี่ยยังอยูในระดับต่ำ
กวา 1 ตันตอไร การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ตามผลการวิเคราะหสมบัตทิางเคมีและฟสิกสของดินเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถ
ทำไดรวดเร็วและมีหลักการดำเนินงานที่ถูกตองเหมาะสมสามารถนำไปใชในการใหคำแนะนำในการจัดการธาตุอาหารในพื้นที่นา 
ซึ่งผลจากการวิเคราะหดินบอกใหทราบวาดินมีปริมาณแรธาตุอาหารพืชท่ีเพียงพอหรือขาดแคลนสำหรับการปลูกพืช สามารถ
ประเมินความอุดมสมบูรณของดินได ดังนั ้นการเพิ่มผลผลิตขาวควรมีการจัดการพื้นที่ตามเงื่อนไขของสมบัติดิน และควรมี
การศึกษาความแปรปรวนของสมบัติดินนาเพื่อหาแนวทางแกปญหาอยางแมนยำซึ่งสามารถชวยลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตขาวใน
พ้ืนท่ีตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ  
 

1. การสำรวจเก็บตัวอยางดินในพ้ืนท่ีนาภาคเหนือตอนบนหลังฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิตขาวตามช้ันความเหมาะสมตอการ
ปลูกขาว (land suitability classification) ท่ีมี 4 ประเภท ประกอบดวย พ้ืนท่ีช้ันความเหมาะสมสูง (highly suitability : S1) ช้ัน
ความเหมาะสมปานกลาง (moderately suitability : S2) ชั้นเหมาะสมนอย (marginally suitability : S3) และไมเหมาะสม 
(unsuitability : N) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2557) ในพื้นท่ี 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลำพูน ลำปาง  แพร นาน พะเยา 
เชียงราย และแมฮองสอน (Figure 1) โดยสำรวจและเก็บตัวอยางดินแบบแบงช้ันภูมิ (stratified random sampling) ตามสัดสวน
ของพื้นที่ชั้นความเหมาะสมตอการปลูกขาว แลวกำหนดจำนวนตัวแทนกลุมพื้นที่กลุมตามสัดสวนของพื้นที่และประชากร ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% (Yamane, 1967) 
 

  
 

เมื่อ                   n = จำนวนตัวอยางท่ีจะตองทำการสุม           
   N = จำนวนประชากรท้ังหมด 
   e = คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 
โดยสุมเก็บตัวอยางดินนาแบบเฉพาะเจาะจง ในแปลงนาหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตขาวแลว สุมเก็บตัวอยางดินแปลงละ 10 จุด กอน
ขุดดินจะตองถางหญา กวาดเศษพืช หรือวัสดุที่อยูผิวหนาดินออกเสียกอน แลวใชเสียมขุดหลุมเปนรูปตัววีที่ระดับความลึก 0-15 
เซนติเมตร แซะเอาดินดานหนึ่งเปนแผนหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากปากหลุมถึงกนหลุม ดินที่ไดนี้เปนดินจาก 1 จุด ทำ
เชนเดียวกันนี้จนครบ 10 จุด  นำดินทุกจุดใสรวมกันในถังพลาสติกแลวรวมตัวอยางดินเปนหนึ่งตัวอยางโดยการคลุกเคลาจนเปน
เนื้อเดียวกันซึ่งถือวาเปนตัวแทนของตัวอยางดินแปลงนั้น  (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) พรอมทั้งระบุพิกัดทางภูมิศาสตรของจุดเก็บ
ตัวอยางดิน พรอมนำดินมาวิเคราะหสมบัติทางเคมีและกายภาพในหองปฏิบัติการตอไป 
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Figure 1 Soil sampling point according to suitability class for rice cultivation in the upper northern region  
 

2. การวิเคราะหสมบัติดินหาปรมิาณธาตุอาหารในหองปฏิบัติการ ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังน้ี 
2.1  การเตรียมตัวอยางดิน 

หลังจากเก็บดินจากแปลงนาเกษตรกร นำตัวอยางดินที่ไดมาผึ่งใหดินแหงแลวจึงนำมาบดดวยโกรง รอนผาน
ตะแกรงขนาด 0.2 มิลลิเมตร 

2.2 การวิเคราะหสมบัติดิน 
  ทำการวิเคราะหองคประกอบ (component) ของดินท่ีสำคัญ ไดแก ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน (Available P) 
: โดยใชวิธีโมลิบดินัมบลู (molybdenum blue method) โพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได (Exchangeable K) : โดยการสกัดดินดวย
สารละลายแอมโมเนียม อะซีเทต (NH4OAc) แลวนำสารละลายท่ีไดไปวัดพลังงานแสงท่ีปลดปลอยจากอะตอมของธาตุโพแทสเซียม
ที่อยูในเปลวไฟดวยเครื่อง flame photometer ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter) : โดยวิธี Walkley-Black คาความเปน
กรด-ดาง (pH) : วัดดวยเครื่อง pH meter ตามวิธีวิเคราะหของ international harmonized protocol for proficiency testing 
of (chemical) analytical laboratories (AOAC, 1991)  การวิเคราะหเน้ือดิน ดวยวิธีไฮโดรมิเตอร (hydrometer method)  
3. การวิเคราะหสถิติ ขอมูลผลวิเคราะหดินจากหองปฏิบัติการไปวิเคราะหสถิติ ดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา เชน คาต่ำสุด คาสูงสุด 
คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความถ่ี การกระจายของขอมูล การทดสอบ Shapiro–Wilk เพ่ือประเมินการแจกแจงแบบปกติ
ของขอมูล ใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (r) เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปร ทำการพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิ
ตัวกำหนดหรือคาสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ (Coefficient of Determination; R2) และวิเคราะห principal component 
analysis การวิเคราะหองคประกอบ (PCA) โดย PCA ถูกใชเพื่อลดชุดขอมูลเปนตัวแปรใหมซึ่ง เรียกวา สวนประกอบหลัก (PCs) 
รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซอนระหวาง ตัวแปรดั้งเดิม PCs อธิบายการเปลี่ยนแปลงสวนใหญที่มีอยูในตัวแปรโดยใชโปรแกรม  
R-statistic 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

1. ขอมูลท่ัวไปของดินนาในภาคเหนือตอนบน 
จากการสำรวจและสุมเก็บตัวอยางดินนาในภาคเหนือตอนบน จำนวน 1,964 ตัวอยาง พบวา เก็บตัวอยางดินนาในพื้นท่ี 

S1 มากที่สุดในกลุมพื้นที่ทั้งหมดเปน 884 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 45 รองลงมาเปนตัวอยางดินนาพื้นท่ี S2 เปนจำนวน 494 
ตัวอยางคิดเปนรอยละ 25 พื้นท่ี S3 เก็บตัวอยางดินนาไดนอยสุดเปนจำนวน 227 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 14 และพื้นท่ี N เก็บ
ตัวอยางดินนาไดจำนวน 309 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 16  โดยชุดดินหางดง (Hd) เปนชุดดินท่ีพบมากท่ีสุดจำนวน 281 ตวัอยางคิด
เปนรอยละ 14 รองลงมาคือชุดดินลำปาง (Lp) จำนวน 192 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 10 ผลวิเคราะหเน้ือดิน แสดงใหเห็นวาเน้ือดิน
นาในภาคเหนือตอนบนมี 7 เนื้อดิน ประกอบดวยดินเหนียว (clay) รอยละ 1.5  ดินรวนเหนียว (clay loam) รอยละ 11 ดินรวน 
(loam) รอยละ 18 ดินทรายปนดินรวน (loamy sand) รอยละ 1.8 ดินเหนียวปนทราย (sandy clay) รอยละ 0.4 ดินรวนเหนียว
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ปนทราย (sandy clay loam) รอยละ 25 และ เนื้อดินรวนปนทราย (sandy loam) เปนเนื้อดินนาที่พบมากที่สุดรอยละ 43 ใน
พื้นที่ชั้นความเหมาะสมสูง (S1) มีแนวโนมที่จะพบเนื้อดินรวนเหนียวสูง รองลงมาคือ เนื้อดินเหนียวและดินรวน สำหรับพื้นที่ช้ัน
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีแนวโนมพบเนื้อดินรวนเหนียวปนทราย สวนพื้นที่ชั้นความเหมาะสมนอย (S3) มีแนวโนมพบเน้ือ
ดินรวนปนทราย ในขณะที่พื้นที่ไมเหมาะสม (N) มีแนวโนมพบเนื้อดินทรายปนดินรวนและดินรวนปนทราย ทั้งนี้เนื้อดินรวนปน
ทรายเปนเน้ือดินท่ีมีอนุภาคดินเหนียว 7-20 เปอรเซ็นต และมีอนุภาคทรายมากกวา 52 เปอรเซ็นต ลักษณะเน้ือดินรวนซุย มีความ
อุดมสมบูรณต่ำ เน้ือดินเปนสมบัติทางกายภาพของดินท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอการเจริญเติบโตของพืช มีผลตอการแลกเปลี่ยนแคต
ไอออน (cation exchange capacity) โดยดินเหนียวจะมีความจุในการแลกเปลีย่นประจุบวกไดสงูกวาดินเน้ือดินชนิดอ่ืน เน่ืองจาก
อนุภาคดินเหนียวมีพื้นที่ผิวในการดูดยึดประจุบวกหรือแรธาตุอาหารตาง ๆ รวมถึงความสามารถในการอุมน้ำของดิน (soil water 
holding capacity) และความชื ้นของดิน โดยดินที ่มีเนื ้อละเอียดจะสามารถอุ มน้ำไวในดินไดมากกวาดินเนื ้อหยาบ และ
ความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารในดินไดดีกวาดนิเน้ือหยาบ ดินเน้ือละเอียดจึงมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชมากกวาดนิ
เน ื ้อหยาบ โดยผลผลิตขาวเฉล ี ่ยที ่ปล ูกในเนื ้อด ินเหนียวใหผลผลิตส ูงกว าปล ูกในเน ื ้อด ินร วนปนทรายร อยละ 46                  
(Jayara et al., 2021) โดยขาวที่ปลูกในดินเหนียวมีจำนวนรวงสูงกวาถึงรอยละ 25 (Dou et al., 2016) สำหรับการไหลซึมผาน
ของน้ำในดิน (Percolation) ของเนื ้อดินหยาบมีอัตราการไหลซึมผานของน้ำในดินไดดีกวาดินเนื ้อละเอียด (อภิศักดิ์, 2543) 
นอกจากนี้จากการศึกษาผลผลิตขาวที่ปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในดินเนื้อหยาบมีสัดสวนของอนุภาค
ทรายส ูงให ผลผล ิตน อยกว าด ินเ น้ือละเอ ียดโดยที ่ม ีการจ ัดการด ูแลแปลงควบค ุมป จจ ัยอ ื ่นๆ ในล ักษณะเด ียวกัน            
(Moormann and Breemen, 1978) สำหรับการกระจายตัวของคาสมบัติทางเคมีของดิน พบวา ดินสวนใหญมีคาความเปนกรดาง
ของดินอยูในชวงกรดจัดมากถึงกรดจัดปานกลาง (4.5-6) สำหรับปริมาณอินทรียวัตถุมีคาอยูในชวงระดับปานกลาง (1.5-2.5 %) 
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนอยูในชวงระดับต่ำมากถึงต่ำปานกลาง (<3-10 mg/kg) และปริมาณโพแทสเซียมอยูในชวงระดับ
ต่ำมากถึงต่ำ (<30-60 mg/kg) (Figure 2)  
 

 
Figure 2 Distribution of soil analysis results in the upper northern region 
 
2 ขอมูลทางสถิติของผลวิเคราะหดิน 

ผลจากการวิเคราะหสมบัติดินนาในหองปฏิบัติการ พบวา มีคามัธยฐานรวมของคา pH คือ 5.5  ปริมาณอินทรียวัตถุรอย
ละ 2.2  ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 14 mg/kg และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได 81.5 mg/kg และคารอยละของอนุภาคทราย 
(sand) อนุภาคขนาดทรายแปง (silt) และอนุภาคดินเหนียว (clay) มีคามัธยฐานเปน 54.8, 24 และ 20 ตามลำดับ เมื่อทำการ
เปรียบเทียบระหวางช้ันความเหมาะสมตอการปลูกขาว พบวา คา pH ปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน โพแทสเซยีม
ที่แลกเปลี่ยนได และเปอรเซ็นตของอนุภาคทราย ทรายแปง และดินเหนียว แตกตางกันระหวางพื้นที่อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
พบวา คามัธยฐานของคา pH เปน 5.64 สูงที่สุดในกลุมพื้นที่ไมเหมาะสม (N) คามัธยฐานของคาอินทรียวัตถุ และเปอรเซ็นตของ
อนุภาคดินเหนียว เปน 2.34 และ 21.7 ตามลำดับ ซึ่งสูงท่ีสุดในกลุมพ้ืนท่ีช้ันความเหมาะสมสงู (S1) สวนคามัธยฐานของฟอสฟอรสั
ที่เปนประโยชน 30 mg/kg โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได 88 mg/kg และเปอรเซ็นตของอนุภาคทรายและทรายแปง เปน 57.8 
และ 25.2 ตามลำดับ ซึ่งเปนคาท่ีสูงท่ีสุดในกลุมพ้ืนท่ีช้ันความเหมาะสมนอย (S3) (Table 1) สำหรับแนวทางการแกปญหาผลผลิต
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ขาวต่ำในนาดินทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำไดโดยการเพ่ิมอินทรียคารบอน 1 เปอรเซ็นตโดยการใสปุยอินทรียในนาดินทราย 
สามารถชวยเพิ่มผลผลิตขาวได 302 กิโลกรัมตอเฮกแตร (Arunrat et al., 2020) ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตขาวควรมีการจัดการพื้นท่ี
ตามเงื่อนไขของสมบัติดินตามชนิดเนื้อดิน และควรมีการศึกษาความแปรปรวนของสมบัติดินนาเพื่อหาแนวทางแกปญหาอยาง
แมนยำทำใหสามารถชวยลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตได 
 

Table 1  The difference of soil analysis values according to the suitability class for rice cultivation in the upper 
northern region 

Soil properties Total S1 S2 S3 N P-value 
1. pH (median (IQR)) 
  (1:1H2O) 

5.55 
(5.08-6.15) 

5.61 
(5.16-6.17) 

5.31 
(4.97-5.95) 

5.61 
(5.05-6.24) 

5.64 
(5.08-6.17) 

<0.001 

2. Organic matter 
(median (IQR)) (%) 

2.2 
(1.69-2.77) 

2.34 
(1.76-2.92) 

2.05 
(1.59-2.58) 

2.18 
(1.68-2.68) 

2.12 
(1.57-2.58) 

<0.001 

3. Available P (median  
(IQR)) (mg/kg) 

14 
(7-31.93) 

12 
(7-23) 

11 
(6-26) 

30 
(15-66) 

16 
(7.14-40.48) 

<0.001 

4. Exchangeable K 
(median (IQR)) 
(mg/kg) 

81.5 
(49-121) 

81 
(47-120) 

80 
(52-113) 

88 
(52-143) 

80 
(48-115) 

0.02 

5. Sand (median (IQR)) 
  (%) 

54.8 
(46.9-62.6) 

52 
(44.6-61.15) 

55.6 
(47.8-63.2) 

57.8 
(49-64) 

57.6 
(49-64.3) 

<0.001 

6. Silt (median (IQR)) 
  (%) 

24 
(19.6-28.0) 

24.4 
(19.6-29.2) 

23.6 
(19.6-26.8) 

25.2 
(20.1-28.9) 

24 
(18.9-28) 

0.002 

7. Clay (median (IQR)) 
  (%) 

20 
(15.6-25.6) 

21.7 
(16.2-26.4) 

20 
(15.4-25.4) 

17.2 
(12.6-21.9) 

18.7 
(14.4-23.6) 

<0.001 

The median of the confidence interval at the 95 percent confidence level 
 

correlation circle แสดงความสัมพันธของตัวแปรเชิงปริมาณของคาวิเคราะหดิน พบวา คา pH ฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดสามารถจัดอยูในกลุมเดียวกัน ในขณะที่คาวิเคราะหอนุภาค clay และ silt จัดเปนอีก
กลุมหนึ่ง แตมีความสัมพันธชนิดผกผันกับอนุภาคทราย ในสวนของคาอินทรียวัตถุมีแนวโนมที่มีความสัมพันธกับชนิดของอนภุาค
ดิน แตมีแนวโนมที่จะไปในทางเดียวกับคาโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดมากกวา คา pH และฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน ตามลำดับ 
(Figure 3) จากการวิจัยและวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนสมบัติของดินปา พบวา มีความสัมพันธผกผันระหวางฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชนและปริมาณอินทรียวัตถุ โดยหากปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนเพ่ิมสูงข้ึน ปริมาณอินทรียวัตถุจะลดลง  และยังพบวา
หากเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุสูงข้ึนมีแนวโนมทำใหปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนไดเพ่ิมสูงข้ึนดวย (Hossain, 2014) ธาตุอาหาร
ท่ีจำเปนในการผลิตขาว 1 ตัน ในเขตรอนชุมช้ืน คือ ไนโตรเจน 19-24 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 4-6 กิโลกรัม และโพแทสเซียม 35-50 
กิโลกรัม การปลูกขาวและเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปจากพื้นที่โดยไมมีการใสธาตุอาหารทดแทนทำใหความอุดมสมบูรณของดินเสื่อม
ลง (ทัศนีย, 2550) มีการศึกษาปริมาณโพแทสเซียมในดินนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน
พบจากมากไปนอย คือ ดินในอันดับ Vertisols  Inceptisols  Alfisols และ Ultisols โดยปริมาณอนุภาคดินเหนียว 
อินทรียวัตถุในดิน และแคตไอออนท่ีแลกเปลี่ยนได มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิตกัิบกับโพแทสเซียมท่ีแลกเปลีย่น
ได ในดินมากกวาสมบัติดินอื่น ซึ่งแสดงใหเห็นวาควรมีการจัดการโพแทสเซียมและอินทรียวัตถุในดินพรอมกันเมื่อมีการใหปุย
โพแทสเซียมเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว (Ngwe et al., 2012) ทั้งนี้การใสปุยไนโตรเจนเพียงอยางเดียวในนาขาวทำใหเกิดการสูญเสีย
ไนโตรเจนรอยละ 60 หากใสปุยไนโตรเจนรวมกับปุยฟอสฟอรัสทำใหเกิดการสูญเสียไนโตรเจนรอยละ 40 และการใสปุยไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมรวมกันทำใหเกิดการสูญเสียไนโตรเจนลดลงเหลือรอยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยไนโตรเจน
เพียงอยางเดียว (Duan et al., 2014) 
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Figure 3 PCA graph of variables 

P = Available P, K = Exchangeable potassium, om = organic matter  
 

เมื่อทำการทดสอบความแตกตางของคาวิเคราะหดิน คา pH อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และโพแทสเซยีมท่ี
แลกเปลี่ยนไดระหวางประเภทของเนื ้อดินดวย Kruskal-wallis พบวา คา pH อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได มีความแตกตางกันระหวางประเภทของเนื้อดิน 7 ประเภทอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิพบคามัธยฐาน
ของคา pH สูงสุดในกลุมเนื้อดินประเภทดินรวน (loam) มีคา 5.62 และพบคามัธยฐานของคาอินทรียวัตถุและโพแทสเซียมท่ี
แลกเปลี่ยนไดสูงสุดในเนื้อดินประเภทดินเหนียวปนทราย (sandy clay) มีคา 5.03 และ 178 ตามลำดับ สวนคามัธยฐานของคา
ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน ถูกพบวามีคาสูงสุดในเน้ือดินประเภทดินทรายปนดินรวน (loamy sand) และ ดินรวนปนทราย (sandy 
loam) มีคาเปน 18 mg/kg (Table 2) 
 

Table 2 Soil analysis results by soil texture of rice paddies in upper northern region. 
Texture pH Organic matter Available P Exchangeable K 

 (1:1H2O) (%) (mg/kg) (mg/kg) 
Clay 5.14 (4.95-5.70) 3.57 (2.69-4.65) 8 (5-14) 125 (92-179) 
Clay loam 5.56 (5.09-6.13) 2.66 (2.20-3.26) 9 (5-14) 92.5 (69-125) 
Loam 5.62 (5.07-6.16) 2.33 (1.93-2.70) 17 (9-37) 83 (50-120) 
Loamy sand 5.58 (5.10-5.97) 1.40 (1.04-2.11) 18 (7-86) 48 (26-95) 
Sandy clay 4.98 (4.73-5.07) 5.03 (3.70-6.01) 11 (8-17) 178 (115-261) 
Sandy clay loam 5.53 (5.09-6.18) 2.36 (1.83-2.92) 12 (6-24) 82 (53-129) 
Sandy loam 5.54 (5.08-6.16) 1.91 (1.43-2.41) 18 (8-41) 74 (43-113) 
The median of the confidence interval at the 95 percent confidence level. 
 

เมื่อทำการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรอยละอนุภาคทราย ทรายแปง และดินเหนียวกับคาวิเคราะหสมบัติดิน ไดแก 
คา pH อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได ดวย Spearman's correlation พบวา รอยละ
ของอนุภาคทรายมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับอินทรียวัตถุ  ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และโพแทสเซียมท่ี
แลกเปลี่ยนได ซึ่งพบวามีความสัมพันธกันเล็กนอยมากและเปนความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน หากคารอยละของอนุภาคทราย
เพ่ิมข้ึน คาฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนจะเพ่ิมตาม หรือคารอยละของอนุภาคทรายลดลงคาฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนจะลดตาม แต
ความสัมพันธระหวางรอยละของอนุภาคทรายกับโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนไดเปนความสัมพันธเล็กนอยและเปนเชิงผกผันกัน  หาก
รอยละของอนุภาคทรายเพิ่มขึ้นคาโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดจะลดลงหรือรอยละของอนุภาคทรายลดลง คาโพแทสเซียมท่ี
แลกเปลี่ยนไดจะเพ่ิมข้ึน สวนรอยละของอนุภาคทรายกับปริมาณอินทรียวัตถุมีความสัมพันธกันเล็กนอยและเปนความสัมพันธแบบ
ผกผันเชนกัน  นอกจากนั้นยังพบวา รอยละของอนุภาคทรายแปงกับอินทรียวัตถุ มีความสัมพันธกันเล็กนอยมากและเปนไปใน
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ทิศทางเดียวกัน สวนรอยละของอนุภาคดินเหนียวกับคาอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน และโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนไดมี
ความสัมพันธกันปานกลาง นอย และนอยมาก ตามลำดับ ซึ่งรอยละของอนุภาคดินเหนียวกับคาปริมาณอินทรียวัตถุและ
โพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนไดมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน สวนรอยละของอนุภาคดินเหนียวกับคาฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนมี
ความสัมพันธในทิศทางผกผันกัน ดังแสดงใน Table 3 
 
Table 3 Relationship between soil analysis value and percentage of sand silt and clay particles. 

Type pH 
(1:1H2O) 

Organic matter 
(%) 

Available P 
(mg/kg) 

Exchangeable K 
(mg/kg) 

sand   0.02 -0.36* 0.16* -0.17* 
silt   0.03 0.11* 0.04 0.03 
clay -0.04 0.41* -0.24* 0.19* 

*P-value<0.05 
 
สรุปผล  
 

จากการสำรวจสถานการณสมบัติของดินนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเมื่อนำดินมาวิเคราะหเนื้อดินใน
หองปฏิบัติการ พบวา เนื้อดินนาในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมี 7 เนื้อดิน คือ ดินเหนียว (clay) ดินรวนเหนียว (clay loam) ดินรวน 
(loam) ดินทรายปนดินรวน (loamy sand) ดินเหนียวปนทราย (sandy clay) ดินรวนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) และ
ดินรวนปนทราย (sandy loam) โดยพบเน้ือดินรวนปนทรายจำนวนมากท่ีสุดคดิเปนรอยละ 43 รองลงมาเปนเน้ือดินรวนเหนียวปน
ทราย คิดเปนรอยละ 25 โดยในพ้ืนท่ีช้ันความเหมาะสมสูง (S1) มีแนวโนมท่ีจะพบเน้ือดินรวนเหนียวสูง รองลงมาคือเน้ือดินเหนียว
และดินรวน สำหรับพื้นที่ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีแนวโนมพบเนื้อดินรวนเหนียวปนทราย สวนพื้นที่ชั้นความเหมาะสม
นอย (S3) มีแนวโนมพบเนื้อดนิรวนปนทราย ในขณะที่พื้นที่ไมเหมาะสม (N) มีแนวโนมพบเนื้อดินทรายปนดินรวนและดินรวนปน
ทราย สำหรับผลวิเคราะหดินพบวา มีคามัธยฐานรวมของคา pH คือ 5.5  ปริมาณอินทรียวัตถุรอยละ 2.2 ฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชน 14 mg/kg และโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได 81.5 mg/kg และคารอยละของอนุภาคทราย ทรายแปง และดินเหนียว มี
คามัธยฐานเปน 54.8  24 และ 20 ตามลำดับ ผลการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติ พบวาอนุภาคดินเหนียวมีความสัมพันธเชิง
บวกกับปริมาณอินทรียวัตถุและโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได   
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